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O interesse e a sensibilidade do público para as mais diversas manifestações 

culturais, a valorização do artista, o debate, a reflexão e o diálogo entre criadores 

e espectadores são perspectivas que pautam a atuação do Sesc no campo da 

cultura. Um encontro permanente de distintas visões de mundo no rumo da 

construção de conhecimentos.

Nas Artes Cênicas, além do entretenimento proporcionado pelo teatro, 

dança, circo, intervenção urbana e performance, integrando tradição e 

contemporaneidade, o público também desenvolve olhares que possibilitam o 

surgimento de novas práticas no dia a dia. A arte transforma a vida e reafirma o 

sentido da comunidade.

O Palco Giratório, reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante 

projeto de difusão e intercâmbio das Artes Cênicas, intensifica a formação 

de plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros, 

em todos os estados brasileiros, nas capitais e no interior, desde 1998. Muitos 

desses espetáculos dificilmente encontrariam, sem o apoio do Sesc, viabilidade 

comercial para apresentações nas diversas regiões do país.

Além de espetáculos para todas as faixas etárias, uma vasta programação de 

oficinas, festivais, mesas-redondas e palestras é realizada com a participação 

ativa da comunidade, artistas locais e convidados, promovendo uma troca de 

experiências enriquecedoras, divulgando o trabalho de profissionais de todo o 

país e gerando emprego para os inúmeros trabalhadores que atuam no circuito.

Os espetáculos selecionados pela curadoria têm como características a 

mistura de sotaques, as diferentes expressões artísticas e modos de criação. 

Apoiar manifestações artísticas voltadas para o desenvolvimento cultural e a 

democratização da cultura nacional é um compromisso do Sesc.

Departamento Nacional do Sesc
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“Lugar é segurança, espaço é liberdade”. Ao diferenciar espaço 

e lugar, o geógrafo japonês Yi-fu Tuan nos lança a uma noção de 

território marcada pelas afecções do corpo. Quando o corpo se 

apropria do espaço, transformando-o em movimento constante, 

é que ele se torna lugar, palco da experiência. Espaço como 

movimento? Lugar como pausa? A passagem do tempo está no 

“espaço entre” a pausa e o movimento?

A complexidade do nosso tempo é tamanha e traz mais perguntas e menos respostas. 

A velocidade dos acontecimentos altera as relações, as formas e os suportes de 

expressão corporal, em geografias cada vez mais diversas, e, muitas vezes, permeadas 

por conflitos e ruídos no nosso país de proporções continentais.

Lidar com as questões do tempo tendo as Artes Cênicas como meio de expressão, 

reflexão e partilha com o grande público é um desafio constante do projeto Palco 

Giratório. O mosaico de percepções que o projeto tem construído junto com seus 

espectadores durante esses 19 anos de percurso por todo o Brasil concretiza uma 

complexa teia que nos faz refletir, a cada dia, sobre as possibilidades de transformar 

espaços, lugares, tempos, corpos, geografias.

Com uma curadoria formada por profissionais do Sesc de todos os estados brasileiros, 

a programação do Palco Giratório apresenta um rico panorama das Artes Cênicas, 

INTRODUÇÃO

Tempos e  
corpos possíveis
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considerando suas diversas expressões. Ao longo do ano, o curador de cada estado, 

figura presente e atenta à cena local, indica até cinco espetáculos para serem 

assistidos e discutidos pelos demais curadores. Durante o Encontro Nacional de 

Programação em Artes Cênicas, a rede de curadores do Sesc se reúne para analisar 

o conjunto das indicações e definir coletivamente a programação do Palco Giratório, a 

partir de critérios que se renovam a cada encontro e dos caminhos que os espetáculos 

abrem no decorrer do trabalho.

Coroando o projeto este ano, teremos o Circuito Especial com a atriz Maria Alice 

Vergueiro (SP), ícone do teatro underground brasileiro. Ela e o Grupo Pândega de 

Teatro nos convocam para um trabalho de forte carga emocional e reflexiva: Why the 

horse?, um happening que trata de temas como vida, morte e envelhecimento a partir 

de uma proposta ousada da atriz de convidar seus parceiros de grupo a ensaiar com 

ela o seu “derradeiro momento”.

Aos 81 anos e com mais de 50 de palco, a transgressora Maria Alice Vergueiro partilha 

muitas das histórias da sua trajetória subversiva no teatro brasileiro na seção  

“Bate-papo”, e o pesquisador e diretor teatral Rubens Rusche nos brinda com o artigo 

“Poéticas da morte”, em que fala um pouco da sua experiência ao dirigir a atriz no 

espetáculo Katastrophè. No texto, o autor também trata a questão da finitude de forma 

profunda, mas com humor, citando expressões teatrais que enriquecem a reflexão 

sobre corpo e efemeridade.

Vale lembrar que outro espetáculo no circuito deste ano trata do mesmo tema de 

forma delicada, OraMortem, do In-Próprio Coletivo (MT), uma peça que “escapa das 

clausuras do espaço-tempo” e que encara a morte como “um sintoma de vida”. Aliás, 

a finitude e o envelhecimento têm sido temas recorrentes no projeto. No espetáculo 

Qualquer coisa a gente muda, circuito especial de 2014, o coreógrafo João Saldanha 

propôs um experimento coreográfico no qual os corpos das bailarinas Angel Vianna e 

Maria Alice Poppe se encontram em movimentos de cumplicidade marcados pela 

ORAMORTEM • FOTO: LATITUDE FILMES
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passagem do tempo. Movimentos que, ativados pela memória, desenham um encontro 

entre corpos vários nos quais a efemeridade é um elemento constante.

Aprofundando a reflexão sobre espaço, lugar e território nas Artes Cênicas, na seção 

“Relato de Experiência”, na qual um departamento regional do Sesc compartilha vivências 

e transformações trazidas pelo projeto, temos um relato de muitas vozes: o Sesc Bahia, 

o Sesc Piauí e o Sesc Rio Grande do Sul falam de como a interiorização do projeto Palco 

Giratório tem contribuído com o aprofundamento do trabalho em Artes Cênicas nos 

respectivos estados, revolucionando o envolvimento dos públicos do interior.

No catálogo do Palco Giratório procuramos trazer as questões e preocupações com 

as quais nos deparamos na curadoria. Uma dessas questões é que, embora estejam 

sempre presentes na programação espetáculos com apelo ao público infantil – neste 

ano temos os espetáculos A.N.J.O.S. (SP), Manotas musicais (MG) e O rato (PR) – ainda 

há uma carência de trabalhos para este público. Para essa reflexão, convidamos a 

produtora e diretora teatral Karen Acioly para escrever sobre o panorama das políticas 

públicas no Brasil para a cultura para as crianças.

Por fim, fica aqui uma singela homenagem do Palco Giratório ao bailarino Marcelo 

Braga (RJ), em agradecimento por sua energia transformadora que suscitou potentes 

discussões sobre o corpo nesta curadoria. Falecido em 2014, Marcelo faria o Circuito 

Palco Giratório 2014 com o solo O homem vermelho, um espetáculo que trazia ao 

público as potentes transformações que o corpo do artista e intérprete sofreu com a 

descoberta de um linfoma raro na pele e que o levou a uma nova movimentação e à 

ressignificação da sua dança.

Esperamos que o Palco Giratório continue cumprindo seu papel de aguçar as 

percepções, remexer com as convicções e causar estranhamento, ampliando 

horizontes por meio de uma grande festa de celebração das Artes Cênicas e sua 

capacidade transformadora. No ano em que o Sesc faz 70 anos, nós, artistas cênicos, 

temos muito o que comemorar.

Curadoria Palco Giratório
O HOMEM VERMELHO •FOTO: RENATO MANGOLIN

miolo_CPG2016_190x245mm.indd   8 10/4/16   2:52 PM



OFICINAS

Ação formativa a partir de técnicas e processos 

criativos dos grupos que integram o Palco Giratório. 

São atividades abertas para todos e não apenas 

aos que possuem formação artística. Com limite de 

participantes, carga horária e público-alvo.

INTERCÂMBIO

Encontro entre um grupo do Palco Giratório e um grupo local 

para troca de ideias, experiências, técnicas, metodologias 

e processos criativos. A condição é que ambos os grupos 

assistam aos espetáculos uns dos outros compartilhando 

assim reflexões sobre o fazer artístico.

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Momento para reflexão e discussão aberto ao público 

com a participação de um grupo do Palco Giratório e de 

um convidado especial para uma mesa-redonda.
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ALDEIA

As Aldeias são mostras de arte e cultura organizadas pelos Departamentos 

Regionais do Sesc durante a passagem de espetáculos do Palco Giratório por 

seus estados, de modo a possibilitar que os trabalhos selecionados pela Curadoria 

dialoguem com a produção local. Com o objetivo de estimular a produção e o 

consumo dos bens culturais, as Aldeias reafirmam assim o compromisso com o 

fomento a uma política para a produção e a difusão das artes cênicas em âmbito 

nacional. Durante todo o ano, conforme programação abaixo, elas vêm fortalecer 

os laços comunitários entre artistas, espectadores e produtores, buscando inovar e 

diversificar o circuito cultural brasileiro.

Aldeia Olhos D’água Feira de Santana (BA) Abril
Mostra Sesc Curumim Campina Grande (PB) Abril
Aldeia Capilé São Leopoldo (RS) Abril
Aldeia Guerreiro das Alagoas Maceió (AL) Abril
Aldeia Vale Dançar Petrolina (PE) Abril
Aldeia Princesa do Araripe Araripina (PE) Maio
Aldeia Pantanal das Artes Estância Ecológica Sesc Pantanal (MT) Maio
Aldeia Sesc Ilha do Mel Vitória (ES) Maio
Aldeia Sesc Povos da Floresta Macapá (AP) Maio
Aldeia Lages Lages (SC) Maio
Aldeia Rio do Sul Rio do Sul (SC) Maio
Aldeia Tubarão Tubarão (SC) Maio
Aldeia Chapecó Chapecó (SC) Junho
Aldeia Jiquitaia Palmas (TO) Junho
Aldeia Mulungu Paulo Afonso (BA) Julho
Aldeia do Velho Chico Petrolina (PE) Agosto
Aldeia Sesc de Artes Aracaju (SE) Agosto
Aldeia Caxias do Sul Caxias do Sul (RS) Agosto
Aldeia Sesc Terena de Artes e Cultura Campo Grande (MS) Agosto
Aldeia Arapiraca Maceió (AL) Agosto
Aldeia Joinville Joinville (SC) Agosto
Aldeia Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul (SC) Agosto
Aldeia Yacarepaguá Escola Sesc de Ensino Médio (RJ) Setembro
Aldeia Cruviana Roraima (RR) Setembro
Aldeia Paratii Paraty (RJ) Setembro
Aldeia Encontro das Águas Manaus (AM) Setembro
Aldeia Caiçuma das Artes Rio Branco (AC) Setembro
Aldeia Sesc Seridó Caicó (RN) Setembro
Guaná Aldeia Sesc e Cultura Cuiabá (MT) Setembro
Aldeia Rosa Bororo Rondonópolis (MT) Outubro
Aldeia Pelourinho Salvador (BA) Outubro
Aldeia da Cena Comunitária João Pessoa (PB) Outubro
Aldeia Sesc Guajajara de Artes São Luis (MA) Outubro
Aldeia Amembutty Santa Maria (RS) Outubro
Aldeia Santa Rosa Santa Rosa (RS) Outubro
Mostra Sesc Ariús de Teatro de Rua Campina Grande (PB) Outubro
Aldeia Blumenau Blumenau (SC) Outubro
Aldeia Itajaí Itajaí (SC) Outubro
Aldeia Balaiada das Artes Caxias (MA) Novembro
Mostra Cariri Crato, Juazeiro e Nova Olinda (CE) Novembro
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FESTIVAL

Ação que ocorre em um período de 30 dias em capitais brasileiras que 

recebem todos os espetáculos do circuito nacional do Palco Giratório, 

incluindo a participação de espetáculos locais, espetáculos convidados e 

atividades paralelas.
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Festivais Palco Giratório 2016

Local Mês
Fortaleza (CE) Abril
Escola Sesc de Ensino Médio (RJ) Maio
Cuiabá (MT) Maio
Porto Alegre (RS) Maio
Belo Horizonte (MG) Junho
Brasília (DF) Julho
São Paulo (SP) Agosto
Florianópolis (SC) Agosto
Porto Velho (RO) Setembro
Rio de Janeiro (RJ) Setembro
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O Palco Giratório é um projeto consolidado no cenário 

cultural brasileiro e de importância especial para 

municípios do interior, cujas populações encontram 

mais dificuldade em acessar uma produção artística 

diversificada e continuada. A grande capilaridade do Sesc 

possibilita que todos os estados brasileiros recebam o 

projeto. Cada vez mais alcança não apenas as capitais, 

mas também as pequenas cidades, descentralizando 

a arte e estabelecendo outras redes de circulação e 

intercâmbio no país.

A interiorização  
do Palco Giratório:  
tecer outras redes
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Este trabalho de interiorização é uma metáfora de fios entremeados em diversos nós: 

nós apertados que solidificam e marcam posições ou nós que se desfazem, desatando 

o que estava emaranhado, originando interessantes bordados.

São potentes as transformações que o projeto faz nas pequenas cidades. Em muitas 

delas, o Palco Giratório constitui-se como a única programação cultural, possibilitando 

a muitas pessoas assistir um espetáculo pela primeira vez na vida. Permite que 

demandas sejam criadas e reforçadas pela população, mobilizando a política local 

em articulação com o Sesc para o fortalecimento das Artes Cênicas, fazendo com 

que teatros sejam construídos e/ou reformados, que editais sejam lançados e que 

profissionais das artes sejam valorizados. O mapeamento de artistas e a construção de 

estratégias de visibilidade são também pontos-chave deste processo.

É importante ressaltar que este movimento não se dá de “fora para dentro”, colocando 

a cidade como mera receptora de cultura. A programação é articulada de modo a 

envolver a produção local, sendo a própria curadoria dos espetáculos do circuito 

voltada para as questões e preocupações mais latentes da cidade, promovendo 

intercâmbio de modos de fazer, criar, pensar e sentir.

Nas próximas páginas, você vai encontrar três diferentes exemplos de como trabalhar 

cultura em pequenos centros e como isso influencia o cotidiano artístico das cidades: 

Ana Paolilo (Sesc Bahia) e Jane Schoninger (Sesc Rio Grande do Sul) compartilham 

experiências de interiorização mais longevas – sendo a do Rio Grande do Sul 

realizada desde a primeira edição do projeto – enquanto Lili Machado (Sesc Piauí) 

divide conosco essa vivência em um passado mais recente, confirmando que o Palco 

Giratório tem um efeito de transformação quase que imediato para público e artistas, 

sobretudo em um estado com pouquíssimas iniciativas de subvenção artística.
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O PALCO GIRATÓRIO NO RIO GRANDE DO SUL

Jane Schoninger (Sesc RS)

 

No Rio Grande do Sul, o processo de interiorização com o Palco Giratório se iniciou 

em 1998, com a criação do projeto. A ação se desenvolveu e em 2005 iniciamos 

um circuito sistemático com a realização das quatro etapas em sete cidades. Hoje, 

as etapas são desenvolvidas em 13 cidades do interior do estado (Canoas, São 

Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Carazinho, Passo Fundo, Santa Rosa, Ijuí, 

Alegrete, Santa Maria, Camaquã, Montenegro e Lajeado). Para a seleção das cidades 

consideramos: locais com teatros próprios ou que possuem teatros municipais; cidades 

que tenham público potencial e com interesse para projetos culturais sistemáticos e 

equipe Sesc constituída para operacionalização do projeto.

Pela sistematização da ação é possível afirmar que o projeto formou público nas 

diversas cidades, e possibilitou ao Sesc investir em tantas outras ações paralelas e 

complementares, tendo em vista um público aberto e interessado na fruição e no diálogo 

com a produção artística oferecida pela entidade. Durante todo o ano, circulam nessas 

cidades produções do Rio Grande do Sul e de fora do estado; além disso são realizadas 

ações que apresentam outras linguagens artísticas. Em alguns locais, as mostras de Artes 

Cênicas, as aldeias e outros eventos possibilitam o desenvolvimento da classe artística, 

com participação efetiva nos espetáculos, bate-papos, oficinas, pensamentos giratórios.

O entendimento que temos da formação de público e plateias interessadas vem ao 

encontro da interiorização, diversidade de programação e sistematização. Acreditamos 

que a frequência de disponibilização de ações culturais (de todas as linguagens) é 

fundamental para a construção de uma plateia para as artes.

A classe artística na maioria das cidades do interior é formada por profissionais que 

trabalham em outras áreas. No entanto, o projeto vem proporcionar o diálogo entre os 

fazeres, muitas vezes, similares vindos de outras regiões do país, o que contribui para 

diminuir as distâncias, unir interesses e anseios.

EXU, A BOCA DO UNIVERSO • FOTO: CLAUDIO ETGES
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O PALCO GIRATÓRIO NA BAHIA

Ana Paolilo (Sesc BA)

A interiorização do projeto Palco Giratório na Bahia contribuiu para 

implantação do programa Cultura nas Unidades Executivas do interior do 

Estado. Abriu portas para reconhecer a necessidade e a importância de ter 

no quadro de funcionários da entidade profissionais especializados em artes, 

bem como espaços físicos adequados a essas programações. O projeto 

Palco Giratório foi implantado gradativamente nas cidades de Feira de 

Santana, Jequié, Vitória da Conquista, Santo Antonio de Jesus, Paulo Afonso 

e Barreiras. Conquistou a admiração e a credibilidade do público por onde o 

circuito passou. Ouvimos sempre de espectadores que se o espetáculo era 

da programação do Palco Giratório eles não tinham dúvidas da qualidade e 

por isso estavam sempre presentes nas apresentações.

No primeiro espetáculo de formas animadas apresentado em Feira de 

Santana, várias pessoas da plateia se manifestaram dizendo que nunca 

tinham assistido a um espetáculo de teatro de bonecos e que estavam 

se sentindo próximos dos artistas por eles estarem conversando 

com o público após a apresentação. Ainda nessa cidade, o 

projeto teve um papel importante por “educar” o público a 

chegar ao teatro no horário marcado.

DIVINO • FOTO: FABRÍCIO MEDEIROS  
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Em Santo Antonio de Jesus, o Palco Giratório foi implantado antes da 

construção da Unidade Executiva do Sesc, foi formado um público e 

constatamos que a maior expectativa das pessoas era ter um teatro e atividades 

culturais, pois não existe um espaço cultural na cidade. Fizemos parcerias com 

colégios, clubes sociais e associações para viabilizar as apresentações.

Paulo Afonso tem uma trajetória interessante. Apesar de não ter um 

teatro, a equipe do Sesc Ler fecha parcerias com espaços que podem 

ser transformados em teatros, constrói uma caixa cênica dentro das 

necessidades técnicas do espetáculo, viabilizando assim a única 

programação cultural sistemática na cidade. Tem o prestígio e o 

reconhecimento do público que comparece bastante.

Nessas cidades a realização de oficinas e pensamentos giratórios é talvez 

a única oportunidade de os artistas locais se capacitarem. O Palco Giratório 

transformou o olhar de artistas e do público para as Artes Cênicas, impulsionou 

o desenvolvimento artístico, a formação de grupos e eventos culturais.

O LANÇADOR DE FOGUETES • FOTO: FABRÍCIO MEDEIROS
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O PALCO GIRATÓRIO NO PIAUÍ

Lili Machado (Sesc PI)

Palco Giratório: um entremeio de sonhos, caminhos, 

encontros e aproximações poéticas

Eis o que o maior projeto de difusão das Artes Cênicas promove enquanto política 

cultural do Sesc: um giro para o movimento das Artes Cênicas no Brasil, um giro para 

a aproximação, sustentação e equilíbrio das poéticas de teatro, dança e circo, pois 

assim como é dito em Bye, Bye Brasil (1978) de Cacá Diegues “A gente só se equilibra 

em movimento”, e o Palco Giratório valida essa afirmação por meio da circulação de 

obras artísticas nacionais.

Esta é a máxima do projeto – o movimento e o equilíbrio que provoca sonhos, desejos, 

encontros e aproximações poéticas entre artistas e públicos diversos abrindo caminhos 

e perspectivas outras para gente criadora por onde vai passando.

Em sua 19ª edição, o Palco Giratório é considerado uma abrangente iniciativa de apoio 

e incentivo à produção e circulação das Artes Cênicas do país. Fato que a cada ano 

se torna mais evidente não só pela qualidade dos espetáculos, mas pela expectativa 

e repercussão que o projeto causa aonde vai. A cada apresentação, experiências 

e culturas se entrelaçam e se ramificam encontrando a possibilidade de trocas e 

descobertas. Nessa relação cada experiência é individual e plural ao mesmo tempo.

PLURAL • FOTO: DIVULGAÇÃO
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No Piauí, estado brasileiro em que a arte é produzida, apreciada e veiculada por 

poucos, fato que se torna visível pela falta de políticas públicas e culturais incisivas 

e sistemáticas, o projeto vem fazendo diferença ao estar presente tanto na capital, 

Teresina, como em cidades menores – Floriano e Oeiras – adentrando assim o sertão 

piauiense e alcançando o litoral em Parnaíba, segunda maior cidade depois da capital.

São muitas as contribuições do projeto na construção de uma cadeia de possibilidades 

artísticas que vão desde a ativação e adequação de espaços especializados do 

Sesc, promoção de mão de obra técnica e artística local, até a formação de plateia 

apreciadora das Artes Cênicas.

A programação com os espetáculos é aguardada pela comunidade e em especial 

pelo público formado pelos artistas locais. Outra contribuição ímpar é o acesso e o 

intercâmbio entre os artistas visitantes que circulam no Palco e os artistas locais. Os 

encontros e as trocas consistem em momentos de aprender e de fazer juntos.

É uma oportunidade extraordinária que os artistas têm de estarem em contato direto 

com espetáculos e profissionais que circulam nacionalmente, além da capacitação por 

meio de oficinas, debates e intercâmbios culturais que somente uma iniciativa como a 

do projeto Palco Giratório pode proporcionar.

Há também o fato de artistas piauienses já terem se destacado na composição da 

programação do projeto, a exemplo do coletivo de arte que integrou o Núcleo do 

Dirceu até 2014, que circulou neste mesmo ano espalhando sua arte pelo Brasil com 

o que há de mais contemporâneo na dança trazida pelos jovens artistas criadores do 

cenário teresinense.

Com isso, outros artistas foram estimulados a produzir a fim de conquistar um 

espaço na programação submetendo suas propostas para análise curatorial. Isso foi 

NORDESTE, A DANÇA DO BRASIL • FOTO: DIVULGAÇÃO
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considerado um reflexo da participação de 

um grupo local representando o estado na 

programação do Palco Giratório.

Nesse universo de possibilidades de 

encontros e encantamentos, as manifestações 

de satisfação, de conversas, de afetos vários 

por parte do público são fortemente palpáveis, 

seja em quem já tem o projeto como parte 

da sua agenda cultural ou naqueles que estão 

vendo, ouvindo e sentindo pela primeira vez a 

emoção de frequentar um teatro que oferece 

propostas artísticas de qualidade.

É assim que descrevemos a emoção ao ver uma 

criança aos seus dez anos de idade ao sair do teatro 

abismada ou extasiada com o que viu em cena, 

tomada pela beleza arquitetônica do espaço cênico, 

falando espontaneamente com toda a expressividade 

de um ser fascinado pelo que viu e sentiu com a arte 

produzida ali: “É lindo!”, “Tudo aqui é lindo!”.

São constatações como esta que nos ensinam que a 

arte é poesia e sensibilização, é alegria que faz bem ao 

corpo e à alma em qualquer idade. E isto faz com que 

acreditemos que receber o Palco Giratório no estado do 

Piauí “valha a pena por demais”.

Dessa forma, seja numa apresentação de teatro na rua ou 

na caixa cênica, nesse intenso mundo de intercâmbio, as 

probabilidades no campo dos acontecimentos se alargam a 

ponto de fazer surgir histórias curiosas e emocionantes,  

como a que marcou a passagem de um grupo na cidade de 

Parnaíba em 2015. Um encontro, ainda que por telefone  

devido a limitações físicas, de dois grandes e velhos  

amigos criadores, unidos pelas Artes Cênicas.
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O encontro entre dois artistas possibilitado pela arte, separados pelo tempo e 

reaproximados através do Palco Giratório: André Madureira criador e diretor do 

espetáculo – Nordeste, a dança do Brasil – do Grupo Balé Popular de Recife (PE) e o 

também diretor e dramaturgo Benjamim Santos autor de muitos textos encenados pelo 

Brasil afora. Numa conversa informal com Jesus Nascimento, produtora local, André 

Madureira citou o nome Benjamim. Na ocasião, André perguntava se na cidade havia 

pessoas ligadas às Artes Cênicas e como referência foi mencionado o nome Benjamim 

Santos. Para a surpresa da produtora, o referido nome era muito familiar aos ouvidos e 

coração de André Madureira, pois os dois já se conheciam desde a juventude a ponto de 

escreverem e trabalharem juntos na época em que Benjamim viveu no Recife estudando 

e produzindo teatro inspirado principalmente em estéticas como a de Emilio Borba Filho.

André Madureira veio à Parnaíba, terra natal de Benjamin Santos, em março de 2015 

para abrir a programação do Palco Giratório, e começou a relatar suas parcerias com 

o dramaturgo parnaibano. E diante de tantos sorrisos, brilho nos olhos e lágrimas o 

mínimo que se poderia fazer no momento era colocá-los em contato, mesmo que por 

telefone. Naquele dia, como não poderia deixar de ser, a apresentação do Balé Popular 

de Recife foi dedicada a Benjamim Santos com o teatro do Sesc apinhado de gente.

Em contrapartida, no outro dia, na mesma sala lotada, o grupo local Raízes do Nordeste 

que fez intercâmbio com o Balé Popular de Recife, dançou para o grupo visitante e 

atendendo à solicitação de Benjamim, ofereceu o espetáculo dançado Maculelê ao 

diretor André Madureira.

Alegria e amorosidade foram o saldo desse encontro mais que especial que somente 

um projeto como o Palco Giratório poderia proporcionar. Palavras, sorrisos, desejos, 

gratidão, celebração, expressões e lágrimas de adultos e crianças fazem parte do 

caldo cultural que alimenta a cultura no Piauí.
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AS TRÊS IRMÃS • FOTO: DIVULGAÇÃO

miolo_CPG2016_190x245mm.indd   20 10/4/16   2:52 PM



Para a construção de uma 
política pública para a  

cultura infância
Karen Acioly

...Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem 

com balanças nem barômetros etc. Que a importância de uma coisa há 

que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. 

(BARROS, 2001, p. 35)

A infância é o lugar da mais intensa e decisiva busca de identidade. Desde cedo 

é inevitável e necessário perceber o mundo, decodificar os sentidos e tentar 

compreender o estranho e curioso universo ao nosso redor.

Aprender a respirar, ver, ouvir, tocar, experimentar é o aprendizado que estimula 

todos os demais. A criança descobre necessidades, desejos, medos, desconfortos e 

frustrações. Descobre o próprio corpo, o meio ambiente. Descobre os outros e a si 

mesma. A linguagem vai se formando aos poucos, palavra por palavra, gesto a gesto. O 

brincar, que é mimese e abertura para os conhecimentos, permite a interiorização dos 

códigos sociais e sua compreensão, para aceitar ou recusar esses códigos. Para, aos 

poucos, construir sua própria identidade.
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Atriz, dramaturga, diretora, autora e produtora cultural, formada em Comunicação e pós-graduada em 

Metodologia do Ensino Superior. Idealizadora e curadora do FIL (Festival Internacional Intercâmbio de 

Linguagens), já em sua 14a edição (Prêmio Especial Zilka Salaberry, Menção Honrosa 2015). É também a 

criadora, idealizadora e diretora artística do Centro de Referência Cultura Infância, onde construiu por 12 anos, 

no Teatro Municipal do Jockey, vários projetos de sensibilização e formação de público, nas mais variadas 

linguagens artísticas. Dentre seus 15 livros publicados, foi premiada como autora pela Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil, como Melhor Livro de Teatro pelos títulos: Tuhu, o menino Villa-Lobos (2008), Os meus 

balões (2010), Viva o Zé Pereira (2012), A excêntrica família Silva (2014/Hors Concours). Organizou ainda o I 

Catálogo Livre do Teatro Infantil (2009) e o II Catálogo Livre Cultura Infância (2014). Até o momento tem 31 

textos escritos para o teatro infantojuvenil, sendo 28 deles já encenados e dirigidos por ela. Desenvolve vários 

projetos de sensibilização e formação de plateias há 30 anos.
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Por que oferecer encantamento?

A criança, em seu cotidiano ou na escola, constrói as referências da sua própria vida. 

Ela será aquilo que conseguirmos oferecer: curiosidade afiada, senso crítico alerta 

aos perigos, construindo seu próprio juízo para tomar decisões, escolher critérios, 

potencializar o conhecimento, a descoberta e as experiências transformadoras. 

Nesse contexto, a educação e a cultura, através da afetividade e o estímulo à 

criatividade são valores seguros, estratégicos e preventivos. Assegurar à infância 

e à adolescência o acesso a bens culturais, à experiência da arte e ao seu 

desenvolvimento pleno é dever do poder público e da sociedade civil. As crianças, 

adolescentes e jovens representam hoje basicamente 32% da população; e significam 

uma parcela vulnerável de nosso país. É responsabilidade dos adultos proteger os 

direitos das crianças e adolescentes. A arte – em todas as suas dimensões – é um 

direito da criança e do adolescente.

Razões para implementar uma política para a cultura infância? 

O artigo 31.2 da Convenção sobre os Direitos da Criança da Unicef (1989), estipula 

que “Os Estados membros respeitam e favorecem o direito da criança em participar 

plenamente da vida cultural e artística, incentivando a organização, em seu benefício, 

dos meios apropriados de lazer e de atividades recreativas, artísticas e culturais, em 

condições de igualdade”.

O Estado tem a responsabilidade de estabelecer as bases de acessibilidade às artes 

profissionais para crianças e adolescentes em uma frequência assídua, considerando o 

fato de que a criança, para ter acesso à arte, é dependente das decisões dos adultos, 

no âmbito familiar ou escolar.

Por incrível que pareça, crianças e adolescentes de nosso país – aproximadamente 60 

milhões de brasileiros – não parecem estar atendidos no que estipula a Unesco.

Sendo a mistura cultural gênese da identidade das diversas infâncias brasileiras 

– sejam elas indígenas, afro-descendentes, urbanas, ribeirinhas – e, considerando 

a infância determinante na vida de qualquer cidadão, faz-se necessária e urgente 

a implementação da Cultura Infância em todo o país, como fator transversal, 

multidisciplinar e mesmo estratégico.
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Não há no Brasil uma ação institucional que preserve os diversos patrimônios imateriais 

e simbólicos da infância que são determinantes na vida, nas escolhas e na memória de 

qualquer cidadão de qualquer nacionalidade.

A inserção da Cultura Infância, nas diversas instâncias governamentais; no Plano 

Nacional de Cultura (PNC), no Plano Estadual de Cultura e no Plano Municipal de Cultura 

possibilitará que se erga uma política pública de Estado, reconhecendo, respeitando e 

favorecendo o protagonismo da infância. Entendendo a infância para além do recorte 

etário, como característica humana, patrimônio afetivo e simbólico que entrecruza a 

vida de todos, independente de etnia, gênero, religião, nível socioeconômico, moradia, 

características físicas, modos de ser, agir, pensar e estar no mundo.

Assim, a Cultura Infância volta-se para afirmar a cidadania enquanto busca de uma 

identidade cultural brasileira, marcada pela diversidade de vivências, apostando 

na sensibilização e formação continuada de novos protagonistas, assim como 

instrumental para a prevenção de mazelas sociais tais quais violência, erotismo infantil, 

consumo e “adultização” precoce das crianças. 

O investimento na Cultura Infância significa entre outras coisas dignificar a vida e a 

economia de um país. Investir de maneira transversal e multidisciplinar na formação 

cultural necessária na infância é a melhor forma de semear valores e princípios éticos 

fundamentais, no entendimento do que seja a construção de uma sociedade mais 

solidária e mais justa.

Um grupo de profissionais de várias linguagens e segmentos artísticos e 

representativos da sociedade civil – Grupo Nacional Cultura Infância – de reconhecida 

atuação na área, das cinco regiões do país, apresentou, após dois fóruns nacionais 

(I e II Fórum Nacional Cultura Infância/Centro de Referência Cultura Infância Rio de 

Janeiro/Teatro do Jockey), proposta de criação e implementação, no âmbito do MinC, 

SNC e das demais esferas governamentais, de uma política de estado – transversal e 

multidisciplinar – para a Cultura Infância.

São objetivos principais dessa política: oferecer e garantir condições para a irradiação 

da Cultura Infância; propiciar a descentralização e a difusão das atividades; promover 

a implantação, acompanhamento e sustentabilidade do plano (inclusive espaços 

físicos e recursos orçamentários); sensibilizar e incentivar a formação de público 

infantil e juvenil para a atuação como novos protagonistas; fortalecer a diversidade de 

linguagens culturais e a busca articulada de novas práticas educativas.
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“Lugar de criança é também no orçamento e nas decisões” e, por isso, é fundamental 

a destinação de recursos orçamentários para a Cultura Infância e “lugar” no Conselho 

Nacional de Políticas Culturais e nos Conselhos Estaduais e Municipais de Cultura. 

A destinação de tais recursos e o assento da Cultura Infância em lugar estratégico 

de decisões, podem ser a base para a implementação dessa política nas vertentes 

Patrimonial e de Ação Cultural, envolvendo pesquisa, criação, circulação, difusão e 

fomento. É possível criar assim sistematização articulada e plural de forma a viabilizar 

a inclusão e participação ativa de TODAS as crianças brasileiras, como produtoras de 

conhecimento, com lugar, vez e voz em nosso país.

Da necessidade da arte

A arte significa, tanto no plano individual quanto no coletivo, o acesso ao bem-estar e a 

inclusão como membro criativo de uma sociedade.

As artes representam então um poderoso vetor de coesão social e de construção 

da cidadania na aquisição de valores humanos. O “espaço” ao desenvolvimento da 

criatividade pode ser o possível “pulo do gato” na construção de um novo olhar sobre o 

país e uma nova forma de entender a economia a curto, médio e longo prazos.

Do diagnóstico

Apesar de toda a importância óbvia da Cultura Infância, a compreensão do “lugar” que 

ela pode ocupar nas esferas governamentais, é ainda bastante incipiente. 

Qual é o lugar simbólico e real que a Cultura Infância ocupa em nossas cidades e no país? 

Breve histórico da idealização à criação do 

Centro de Referência Cultura Infância

Na gestão municipal de Ricardo Macieira e Miguel Falabella, tive o privilégio de, em 30 

de março de 2003, criar e apresentar o programa do Centro de Referência do Teatro 

Infantil a ser implementado no Teatro Municipal do Jockey. A iniciativa, pioneira na 

ocasião, abriu portas para, em 2009, ampliar a missão de sensibilizar e formar novas 

plateias, considerando então a necessidade de incorporar diversas linguagens artísticas.  

O Centro de Referência do Teatro Infantil passou a se chamar Centro de Referência 

Cultura Infância, abrigado no Teatro Municipal do Jockey. Tal ideia surgiu a partir de uma 
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reflexão decorrente da I Oficina de Políticas Públicas para a Cultura Infância, realizada 

pelo MinC em 2008, em que todos os participantes perceberam a necessidade de que 

fossem ampliadas as ações envolvendo as crianças, para além do teatro.

A missão do programa é a de potencializar, assegurar, dinamizar projetos e ações voltados 

para o público infantil e familiar, valorizando, sobretudo, a diversidade de linguagens 

artísticas. Além disso, há investimento na capacitação de agentes da cultura infância para  

a multiplicação nas comunidades, grupos, cooperativas e produções culturais.

Em 2015, após o fechamento do Teatro do Jockey, o Centro de Referência Cultura Infância 

procura um novo lugar, de preferência, com muita natureza ao redor e que possa ser 

destinado às crianças na cidade do Rio de Janeiro, mantendo os seguintes propósitos:

O desenvolvimento/exercício da cidadania cultural de crianças.

A promoção da diversidade de linguagens e a busca de novas práticas educativas.

A elaboração de políticas públicas para crianças, mediante a ampla participação 

dos diversos segmentos artísticos e culturais envolvidos.

A ampliação da transversalidade das políticas para o público infantil sobre o 

conjunto das políticas culturais do município.

A formação de público infantil e de jovens na cidade do Rio de Janeiro.

Com este trabalho, foi possível e será ainda mais divulgar novos criadores, autores, 

diretores, artistas visuais, músicos, artistas circenses, bonequeiros, entre outros, 

sensibilizando o público e artistas, formando novas plateias e atuar também como 

um núcleo de ações e programas transversais para os equipamentos culturais do 

município do Rio de Janeiro.

Menciono aqui este trabalho, em nome de vários profissionais que construíram essa 

história, para mostrar como uma iniciativa da sociedade civil pode estar em sinergia 

com a cidade, com o que é possível fazer para atuar junto à infância, formando novos 

públicos tocados pelo encantamento que a cultura e o conhecimento proporcionam. 

O programa se prolonga ainda hoje atuando nas vertentes de memória histórica e 

de ação da cultura, envolvendo pesquisa, criação, circulação, difusão e fomento. Em 

2012 o projeto obteve o reconhecimento da Revista Época/Editora Globo na categoria 

Cultura como melhor programação para crianças da cidade do Rio de Janeiro, 

ganhando o prêmio “O melhor do Rio de Janeiro 2011/2012”.
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Com a apresentação de mais de 885 espetáculos (nacionais e internacionais), além de 

oficinas, residências artísticas, exposições e ações formativas, conseguimos a média 

anual de 34 mil espectadores num teatro de apenas 135 lugares.

Chegamos a 2015 com 12 anos de atividades ininterruptas. Atingimos um público de 

445 mil espectadores a preços populares ou com entrada franca, em atividades dentro 

e fora do espaço.

Por conta da existência deste “lugar”, o CRCI propôs para o Minc, no I e II Fórum 

Nacional Cultura Infância, realizados respectivamente em 2014 e 2015, a identificação 

e capacitação de 100 Centros de Referência em todo o país, a começar pela criação 

de cinco Centros de Referência Cultura Infância (um em cada região), estendendo-se 

progressivamente a cada uma das 27 unidades da federação. Propomos também a 

criação de um Centro de Referência Cultura Infância Nacional, como matriz e centro 

aglutinador de todos os outros centros.

Dessa forma, cria-se a sistematização, o acesso e a circulação dos bens culturais, 

amplia-se a rede de conhecimento e desenvolvimento da Cultura Infância e 

fomenta-se o acompanhamento qualitativo da implementação de uma política pública 

para que exista finalmente o reconhecimento do importante “lugar” da criança como 

produtora e consumidora de cultura.

É importante por fim ressaltar que só se ama o que se conhece. É uma dinâmica 

bem simples: não há como amar e transmitir cultura, se não houver acesso a ela. É 

necessário oferecer meios de proporcionar o estímulo ao imaginário, a elaboração dos 

afetos, do conhecimento e do acolhimento. Naturalmente, princípios positivos como 

respeito, dignidade, solidariedade e paz, farão parte do cotidiano de nossos cidadãos. 

É urgente a implementação de uma política pública de Estado para a Cultura Infância. 

Com certeza, colheremos a curto, médio e longo prazos transformações positivas no –

até então – estranho, inexplicável e – infelizmente – injusto mundo dos adultos.
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FIL (Festival Internacional de Intercâmbio de 

Linguagens): princípios de escolha e difusão

Em 14 anos de continuidade e experimentações, o FIL (Festival Internacional 

Intercâmbio de Linguagens), primeiro festival multidisciplinar internacional dedicado 

a todos os públicos na cidade do Rio de Janeiro, elaborou reflexões fundamentadas 

nos anos de prática curatorial que vem ao encontro da implementação de uma política 

pública de Estado voltada para a sensibilização e formação de novas plateias.

Exercício de uma política para a infância 

A ideia do nosso festival é pensar e repensar o conceito de qualidade na produção 

de conteúdo das artes integradas. O FIL pressupõe e deseja que as atividades 

selecionadas para cada edição façam contato direto com seu público e entendam que 

a criança pode ser protagonista na produção do conhecimento, mesmo que para isso o 

adulto seja a  ponte para a transmissão desse conhecimento. 

O FIL considera ainda que o público-alvo participa e viva em diversas realidades 

diferentes. Dessa forma, valoriza mecanismos e atrações que promovam o debate 

acerca de temas de relevância nacional e internacional.

As atrações selecionadas para o FIL devem compreender ainda o desenvolvimento 

da consciência crítica e estética do cidadão – independente de sua idade – 

estimulando assim a inteligência, o respeito aos valores humanitários, éticos e sociais, 

pessoais e familiares.

Dessa forma, o festival é sempre inventado, a cada ano, como uma “obra de arte em 

si mesma”. Incentiva, ininterruptamente, o público a unir seu gosto inicial aos novos 

gostos a serem descobertos. Após 365 espetáculos de diferentes nacionalidades, 

além de ateliês, mesas-redondas, rodas de conversas, processos de criação abertos ao 

público, o FIL tornou-se também um lugar de compartilhamento de conhecimentos, de 

sinergias e conexões entre linguagens aparentemente distantes.
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O FIL entende qualidade como princípio vital relacionado à promoção de liberdade, de 

pensamento crítico, criativo e independente, de diversidade e de cidadania. 

Bases e objetivos de sua programação, atrações que:

Façam respeitar os Direitos Humanos e que repudiem qualquer forma de 

discriminação, preconceito, violência, opressão, manipulação e autoritarismo.

Valorizem a memória, o patrimônio ambiental e cultural e a identidade brasileiras, 

bem como a memória e a identidade das pessoas, famílias, comunidades e grupos 

diversos que compõem a identidade brasileira.

Conteúdos que abordem com inteligência e delicadeza “temas tabus” (como 

guerras, poder, violência doméstica, morte, pedofilia, gravidez precoce, prevenção 

sexual) que possam ajudar no crescimento da criança no injusto mundo dos 

adultos.

Viabilizem a formação do pensamento crítico acerca dos aspectos políticos, éticos 

e estéticos envolvidos nos processos de produção e circulação de informações e 

mensagens no cenário sociocultural.

Priorizem o protagonismo infantil e juvenil proporcionando o diálogo, a escuta e a 

fala da criança/jovem de hoje.

Incentivem o desenvolvimento de novos formatos, através de laboratórios 

permanentes de criação.

Inovem o uso dos recursos tecnológicos mais atuais, através do diálogo entre 

diferentes plataformas de mídia e de recursos como interatividade e propostas de 

diálogos transmidiáticos da cena contemporânea.

Por fim, o FIL considera que tais critérios possibilitem um contato simples, direto e 

poético com os seus diversos e variados públicos.

A cada ano, temos a alegria de dizer, como na primeira vez:

Bem-vindos aos mundos do FIL! 
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Poéticas da morte
Rubens Rusche

Eu sou um berço

Que uma mão balança

No fundo de uma sepultura

Silêncio

Silêncio

(VERLAINE apud SIMON, 1983, p. 15)

Pode a morte ser objeto de representação? Pode a morte, de algum modo significativo, 

ser contável ou possível de ser mostrada? Pois a morte é exatamente aquilo que, em 

todos os sentidos, anula o assunto. Pode o teatro apresentar ou representar aquilo 

que só é possível definir-se em termos de ausência, de negação? A escrita dramática 

ocidental que, desde as suas origens, esteve empenhada em representar ação, ou seja, 

formas de vida, pode pretender representar a forma da não vida? A força motriz dessa 

dramaturgia sempre foi o conflito, seja entre o homem e os deuses, ou o destino, seja 

entre o homem e o homem ou entre o homem e seu mundo exterior ou interior. A partir 

desse conflito, testemunhamos no palco uma ação que, segundo certas leis complexas 

Rubens Rusche é diretor, produtor, tradutor e pesquisador das artes 

cênicas. De Samuel Beckett, traduziu e dirigiu 13 peças: Eu não, Comédia, Cadeira de balanço e 

Catástrofe, reunidas no espetáculo Katastrophè, em 1986; Fim de jogo, em 1996; Aquela vez e A última 

gravação, reunidas no espetáculo Beckettiana, em 1999; Aquela vez e Solo, em Beckettiana #3, em 

2000; Solo, Passos e Improviso de Ohio, reunidas em Crepúsculo – 3 Peças de Samuel Beckett, em 

2007; Palavras e música e Cascando, reunidas em Calando, em 2008; e Oh os belos dias, em 2013-14. 

Pela direção dessas peças, foi várias vezes indicado ao Prêmio Shell e ao APCA, recebendo o prêmio 

APCA de melhor direção pelo espetáculo Fim de jogo. Sobre Samuel Beckett, ministrou vários cursos e 

palestras e é autor do artigo “Sobre o Riso no Teatro de Samuel Beckett”, publicado na Revista do Teatro 

da Universidade de São Paulo, Parte XXI, nº 4.
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de causa e efeito, culmina num desenlace final. Mas como começar alguma coisa no 

momento em que tudo já aconteceu? Quando nada mais pode ser dito? O que se teria 

então não seria mais o desenrolar de uma ação, mas algo paradoxal, algo que se anula, 

uma espécie, digamos, de ação-na-não-ação. Uma poética da morte teria que ser então 

uma poética do não, uma poética da negação.

A história do drama ocidental está, sem dúvida, repleta de mortes célebres e de mortos 

famosos. Desde o crime cometido por Édipo em diante, a morte tem sempre desfrutado 

de um lugar privilegiado no drama. Mas um assassinato, ou mesmo a morte de Lear, 

por exemplo, é ainda a representação de uma forma final de vida, na medida em que o 

próprio ato de morrer constitui ainda uma forma residual de ação. Do mesmo modo, os 

companheiros do pai de Hamlet também cruzaram o palco em grande quantidade, mas 

quase sempre esses mortos foram retratados em termos dos vivos, como fantasmas 

que interferem neste mundo, quer ocupando o espaço da memória de alguém, quer 

assombrando a margem entre o espaço exterior e o espaço psíquico. A morte aparece, 

portanto, inevitavelmente materializada no palco enquanto vida, uma ausência que se 

faz presença. Não se trata, de modo algum, de uma poética da negação.

No teatro nô japonês, contudo, nos aproximamos mais dessa poética da não ação. O 

que vemos em cena então não é alguma coisa que acontece, como no drama ocidental, 

mas a chegada de alguém, na verdade de um fantasma vindo do passado, que narra 

e reinterpreta eventos que aconteceram há muito tempo. A origem do drama nô está 

intimamente relacionada com uma antiga crença japonesa no espírito não apaziguado 

dos mortos. A causa dessa espécie de imortalidade nada agradável pode ter sido uma 

paixão amorosa insatisfeita, um desgosto ou um ódio. Os fantasmas desses mortos são 

obrigados, de quando em quando, a deixarem o purgatório budista, adotando formas 

corpóreas idênticas às de suas vidas anteriores, e a visitarem o mundo dos vivos com o 

objetivo de aliviar seus tormentos ao narrarem a alguém a história de seus sofrimentos.

Na base da estrutura dramática do drama nô há duas personagens: o shite, ou protagonista, 

e o waki, ou personagem secundária. O encontro inesperado do shite com o waki constitui 

a estrutura minimal do nô. Na peça “nô de sonho”, por exemplo, o waki é um monge errante 

que encontra primeiro o shite sob a forma de um simples aldeão que, após tê-lo deixado, 

retorna em seu sonho sob a forma de fantasma, que é de fato a sua verdadeira identidade, 

para narrar e representar a história de sua própria vida. Na verdade, o encontro não é o 

resultado de um mero acaso. O shite está à espera de alguém, seja ele algum monge 

errante ou qualquer outro homem santo cujas preces poderão trazer um pouco de paz à 

paixão insaciada, ao ódio não vingado ou ao amor não correspondido, que o condena a 

errar entre os vivos. De maneira que não se pode dizer se é o shite que encontra o waki 
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ou se ocorre o contrário. O importante é reter esses dois dados fundamentais: 1) o waki é o 

estrangeiro vindo de outro lugar e que se encontra com um fantasma do lugar e 2) o waki 

sonha com o shite, aparição vinda de um passado distante, personagem vindo de uma 

terra desconhecida e sagrada. O shite, fantasma do lugar, vem, na verdade, de um lugar 

mais distante que o do waki. O encontro se dá numa espécie de terra de ninguém, um 

lugar entre o país dos mortos e o dos vivos. A presença do coro no drama nô é também 

tão importante quanto a do waki. No teatro ocidental, o coro, por definição, deve ser um 

comentador puro e objetivo, ou, quando muito, um porta-voz dos sentimentos das pessoas 

da comunidade, como na tragédia grega. No nô, ele é muito mais que isso. Sem dúvida, 

o coro narra, de modo objetivo, a história, mas às vezes também fala em uníssono com o 

shite ou fala pelo próprio shite, fazendo uso, neste caso, da primeira pessoa do singular, 

enquanto o shite dança em silêncio. O shite, por sua vez, pode alterar, de modo abrupto, 

em sua fala, do pronome em primeira pessoa para terceira pessoa, como se estivesse 

descrevendo sua própria ação do ponto de vista do coro.

Todavia, a poética da negação vai encontrar sua expressão máxima na dramaturgia 

de Samuel Beckett. Num determinado momento de Esperando Godot, Estragon, 

terrivelmente entediado com a inútil espera, exclama: “Nada acontece, ninguém vem”. 

Pode-se considerar essa fala um resumo bem adequado da peça toda, uma vez que, 

num sentido estritamente aristotélico, nada acontece, e o Godot tão esperado nunca 

vem. Assim, Esperando Godot seria, nesse sentido, uma negação não só da noção 

ocidental de drama, mas também da dramaturgia essencial do nô. No entanto, na 

dramaturgia beckettiana da última fase, nas peças curtas, nota-se uma narração 

obsessiva do passado e de lembranças, mas lembranças imaginadas, mal vistas mal 

ditas. O protagonista desses dramatículos – como o próprio Beckett denominava esses 

textos – tenta exorcizar um eu anterior, uma vida anterior, no seio da vida atual, que não 

é, porém, esta vida, mas a Outra. A personagem está em agonia até o fim dos tempos, 

pois vive sua morte revivendo sua vida num além da morte. Estar morto não é 

então uma simples ausência, mas uma terrível presencialidade, na forma 

de um instante eterno e agonizante: Estou só / No presente como 

se aí estivesse / É inverno / O tempo passa / Isso é tudo, 

como se autodescreve Bam, em Que onde. (BECKETT, 

2006, p. 476, tradução nossa).
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Beckett sempre se recusou a representar de uma maneira realista, portanto enganosa, 

a realidade mortal do ser humano. A dramaturgia beckettiana jamais estabeleceu sobre 

a morte humana algum testemunho social, alguma denúncia solene, algum protesto 

indignado como, por exemplo, Dostoievski. No entanto, a morte do ser humano, em sua 

totalidade, se faz imediatamente presente sobre o palco beckettiano. A questão então 

que se apresenta é a seguinte: o que esses textos curtos da última fase do teatro de 

Beckett – que constituem, sem dúvida, o mais intenso e enigmático corpo de textos já 

concebidos para o palco no século 20 – acrescentam à poética dramática tradicional 

da presença mortal ao encenar o “único assunto”, como se expressa o Solista em Solo: 

“Nunca houve outros assuntos. Apenas um só assunto. Os mortos. Os que se foram”?

Em termos quantitativos, não há dúvida de que Beckett muito mais subtrai do que 

acrescenta. Talvez impulsionado por uma vontade ascética de reduzir o teatro à sua 

estrutura minimal (isto é, um espaço, uma voz, um corpo), despojando o espetáculo de 

tudo que não fosse absolutamente necessário, criando assim algo sem precedentes 

no teatro ocidental, num jogo que se desdobra no limite da imobilidade e do silêncio, 

Beckett escreveu peças cada vez mais curtas, cada vez mais quintessenciais. Assim 

como no teatro nô, nada acontece, tudo já aconteceu, mas alguém emerge da escuridão 

do palco, vindo de uma terra desconhecida, condenado a narrar a sua própria história ou 

a escutá-la. Ora a voz chega à personagem oriunda do fundo de seu próprio passado, das 

profundezas da mente, por intermédio de um gravador (A última gravação); ora se origina 

de uma boca, fracamente iluminada na escuridão, endereçando-se a um ouvinte imóvel 

e silencioso (Eu não); ora a mesma história é evocada, de modo fragmentário, por três 

cabeças que emergem de três urnas funerárias (Comédia), ou por três loucas em trajes 

antigos, sentadas num banco rodeadas pela escuridão (Vaivém); ou então a personagem 

ouve em silêncio uma voz de mulher que lhe conta a sua história (Eh Joe), como no nô-i-

guse em que o shite escuta em silêncio sua própria história recontada pelo coro, voz de 

seu inconsciente. Em Aquela vez e em Cadeira de balanço, um homem e uma mulher, 

respectivamente, escutam sua própria voz; em Improviso de Ohio, o Ouvinte e o Leitor 

são as duas metades indistintas de um eu desdobrado; e, em Passos, duas mulheres, 

mãe e filha, dois fantasmas do passado, unidas por uma infinita ternura, são invadidas 

por uma música piedosa, mas também comovente como a angústia humana, através da 

qual May, a filha, persegue sua marcha sem fim ao som de um sino, iluminada por um 

raio de luz cada vez mais fraco. Em cada uma dessas peças, trata-se de uma espécie 
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de fantasma vindo de outro mundo, pelo menos de um espaço-tempo estranho tanto 

àquele que o escuta como ao público que o observa. Ele faz uma tentativa de reviver 

sua vida terrena exorcizando seu passado. Como no teatro nô, algo de intensamente 

sagrado, religioso, ocorre nesses textos.

Para melhor ilustrar essa poética beckettiana da negação, vamos nos deter um instante 

num de seus mais belos textos, Eu não, que encenei com a atriz Maria Alice Vergueiro, 

em 1986, no espetáculo Katastrophè, que reunia quatro peças curtas de Beckett.1  O 

protagonista é aqui reduzido ao mero contorno da boca de uma mulher, que emerge 

da escuridão e narra o que, segundo ela, é a vida de outra mulher, embora não haja 

nenhuma dúvida de tratar-se de sua própria vida e de que sua tagarelice é uma tentativa 

inadequada, porém compulsiva, de reviver sua vida terrena. Essa “boca” se dirige a um 

Ouvinte, uma figura encapuzada, vagamente semelhante a um sacerdote, posicionada 

no palco numa linha diagonal em relação à Boca, ouvindo atentamente sua voz como 

um confessor e, aparentemente, tentando em vão absolver a alma atormentada. 

A escuridão, como nas demais peças curtas de Beckett, invade o palco, e pode ser 

considerada uma das principais estratégias dramatúrgicas no desenvolvimento dessa 

poética da negação. A boca, fracamente iluminada, encontra-se suspensa a três metros 

de altura no espaço escuro, à direita e ao fundo do palco, visto a partir da plateia. A 

escuridão também circunda a silhueta alta e escassamente perceptível do Ouvinte, 

situado à esquerda do palco, no proscênio, envolto num manto negro. A fala da Boca é 

rápida, sussurrada e desarticulada, quase incompreensível, exigindo dos espectadores 

um grande esforço perceptivo e cognitivo. Em toda a peça, o principal esforço da Boca 

consiste em sua veemente recusa em abrir mão da terceira pessoa, evitando dizer “eu”, 

o que dá origem a quatro momentos de crise em que Boca interrompe seu frenético 

monólogo e, enfaticamente, diz: “o quê?... quem?... não!... ela!”. Boca faz questão de 

se recusar a identificar-se não só com o passado narrado, a vida desprezível que sua 

história fragmentada elipticamente relata, mas também com o presente da narrativa, 

como se também não fosse ela que estivesse narrando. 

No primeiro movimento de sua narrativa, Boca descreve o nascimento e a morte de 

uma mulher, antes de sobrevir a primeira crise acima descrita: 

... expulsa... para dentro deste mundo... este mundo... coisinha de nada... antes da 

hora... num miserá-... o quê?... menina?... sim... menininha... dentro deste... expulsa 

para dentro deste... antes da hora... miserável buraco chamado... chamado... 

não importa... pais ignorados... desconhecidos... ele desapareceu... ninguém 

sabe ninguém viu... mal abotoou as calças... como ela... oito meses depois... 

1 Nota do autor: a tradução dos trechos de Eu Não, aqui transcritos, é de minha autoria.
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quase no mesmo momento... assim nada de amor... nem mesmo... aquele amor que 

normalmente se sente... pela criança indefesa... no lar... não... nenhum amor... nem 

antes e nem depois... portanto uma história banal... uma vida comum... até aquela 

manhã... ela já então sexagenária... um dia em que ela-... o quê?... setuagenária?... 

santo Deus!... ela já então setuagenária... numa campina... um dia em que ela 

passeava numa campina... à procura de algumas flores... algumas florzinhas... para se 

fazer uma coroa... alguns passos e então parava... o olhar perdido no vazio... depois... 

alguns mais... e de novo parava... o olhar perdido no vazio... e assim ia... deixando-se 

ir... quando de repente... pouco a pouco... tudo se desfez... toda aquela luz matinal... 

início da primavera... e ela deu consigo no-... o quê?... quem?... não!... ela!... (pausa 

e primeiro movimento)... deu consigo no escuro... (BECKETT, 2006, p. 376-377, 

tradução nossa).

O movimento a que se refere a rubrica é do Ouvinte que, numa espécie de elevação 

e posterior abaixamento lateral dos braços, deve denotar uma impotente compaixão. 

A cada repetição, esse gesto é mais lento e curto, até o terceiro movimento, quando 

se torna pouco perceptível. Durante essas pausas, Boca se recupera de sua veemente 

recusa em abrir mão da terceira pessoa e retoma sua narrativa. No entanto, quanto mais 

se defende de sua não subjetividade, tanto mais se torna uma cruel autoexibição pública. 

A força da imagem cênica de Beckett, esse corpo flutuante negado e fragmentado, 

reduzido a uma boca, revela a experiência escatológica do tormento da vida após a 

morte: Boca parece condenada a ocultar eternamente sua identidade através da fala 

verborrágica em terceira pessoa, presa ao eterno retorno de seu contar no abismo do 

miserável buraco escuro em que se encontra:

... não pode deter a torrente... e o cérebro todo a suplicar... em algum lugar do cérebro 

uma súplica... que a boca parasse... um segundo de trégua... apenas um segundo... 

e nenhuma resposta... como se ela não ouvisse... a boca... ou não pudesse... nem 

mesmo um único segundo... enlouquecida... a boca enlouquecida... tudo isso 

ao mesmo tempo... o esforço para compreender... apreender algum sentido... e 

o cérebro... em seu desvario... tentando apreender algum sentido... ou parar com 

isso... ou no passado... a remexer no passado... súbitas recordações... [...] ... tudo isso 

ao mesmo tempo... impossível continuar... Deus é amor... ela será salva... castigo 

purificador... voltará à campina... manhã ensolarada... primavera... mergulhar o rosto na 

grama... sozinha no mundo... ouvir os passarinhos... continuou assim... agarrando-se a 

qualquer coisa... o esforço para compreender... pelo menos uma palavra... apreender 

algum sentido... o corpo todo como se não existisse... apenas a boca... enlouquecida... 

e não pode parar... impossível parar... alguma coisa que ela-... alguma coisa que ela 

devesse-... o quê?... quem?... não!... ela!... [...] ... alguma coisa que precisasse... contar... 

coisinha de nada... antes da hora... miserável buraco... nenhum amor... nem mesmo 

isso...[...]... alguma coisa que ela precisasse... contar... seria isso?... alguma coisa sobre... 

como era... como ela-... o quê?... tinha sido?... sim... alguma coisa sobre como tinha 

sido... como ela tinha vivido... [...] ... não é isso?... nada que ela precisasse contar?... está 
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bem... nada que ela precisasse contar... tentar outra coisa... pensar noutra coisa... [...] 

... também não?... não é isso também?... nada que ela pudesse pensar?... está bem... 

nada que ela precisasse contar... nada que ela pudesse pensar... nada que ela-... o 

quê?... quem?... não!... ela!... [...] ... até se dar conta de seu olhar fixo... estranho olhar... 

então morrer de vergonha... [...] ... continuou assim... sem trégua... a tentar... sem saber 

o quê... o que ela estava tentando... o que restava ainda tentar... o corpo todo como 

que entorpecido... apenas a boca... enlouquecida... [...] ... aguentar até o fim... e então 

voltar... Deus é amor... todo bondade... a cada nova manhã... voltar à campina... manhã 

primaveril... o rosto na grama... sozinha no mundo... ouvir os passarinhos... recuperar 

as forças... seguir- (BECKETT, 2006, p. 380-383, tradução nossa).

Mas o miserável buraco escuro também é o palco em que Boca está condenada 

a morrer muitas vezes diante do olhar fixo da plateia, que a faz morrer de vergonha, 

como ela mesma diz, e a fazer assim de sua morte um espetáculo vergonhoso. Pois, 

em última instância, é o olhar implacável da plateia que obriga Boca a falar, forçando-a 

a submeter-se a sucessivas representações de sua narração, de sua condenação. 

Seu tormento consiste, em última análise, em ter de exibir-se para nós, pois essa é a 

função de uma dramatis persona. Assim, ao contrário do teatro nô, a alma atormentada 

do protagonista jamais encontra seu apaziguamento e muito menos sua absolvição, 

embora tenhamos, às vezes, uma sensação, em especial no que se refere às suas últimas 

peças (Aquela vez, Passos, Cadeira de balanço, Solo, Improviso de Ohio), de que o fim 

do jogo beckettiano esteja próximo, de que Beckett parece estar perto de proporcionar 

um fim aos sofrimentos do protagonista. Seja como for, a circularidade, ao lado da 

escuridão, constitui outra estratégia dramatúrgica no aprofundamento dessa poética da 

negação. Em Eu não, essa circularidade se faz visível de várias formas. Ela é, sobretudo, 

corpórea, representada pela boca desencarnada da protagonista, suspensa no escuro, 

que se torna, aos olhos da plateia, uma espécie de buraco negro. Mas a própria fala de 

Boca é circular, infinita. É como se ela já estivesse falando antes mesmo do início da 

performance e continuasse falando após o término desta, isto é, depois que a luz da 

plateia voltar a se acender. Essa estratégia já fora utilizada em Esperando Godot: os dois 

amigos já estavam à espera antes do início do primeiro ato e continuarão à espera após o 

fim do segundo ato, e assim ad infinitum. Estão condenados à espera, assim como Boca 

está condenada a falar.
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Lembro-me de que um jornalista, ao entrevistar-me por ocasião da temporada de 

Katastrophè, que era minha estreia na direção, perguntou: “Você é um diretor que 

começou pelo fim, e agora?” A circularidade... A sepultura e o berço de Verlaine, imagens 

arquetípicas tão presentes na obra inteira de Beckett. E encenar Beckett é também 

um nascimento e uma morte, tanto para o diretor quanto para o ator. A atriz que faz a 

performance dessa Boca tem, a cada noite, a experiência da morte e de um renascer. 

Cito a seguir alguns trechos de um depoimento da atriz Maria Alice Vergueiro acerca de 

sua interpretação de Boca em Eu não:

Esse meu contato com Beckett foi muito importante. Diziam que ele era sinistro, 

que quase todo mundo que fazia Beckett morria. E houve uma época, durante 

os ensaios, que comecei a ficar muito ansiosa. Pensei que não fosse conseguir. E 

tive também um momento muito fúnebre. Porque ele é difícil. Mas acontece que, 

depois, quando você consegue dominar, pelo contrário, te dá muita alegria. Porque 

é de uma beleza... E, de repente, uma luz. [...] É que as palavras precisavam ser ditas 

numa velocidade imensa e, ao mesmo tempo, serem bem articuladas. Quando o 

espetáculo começava, muitas vezes eu me sentia apavorada. É necessária uma 

técnica muito grande. (YAZBEK, 2001).

Para que a boca não saísse do foco durante a louca elocução, foi necessário amarrar 

a cabeça da atriz a uma cadeira, e havia uma máscara negra a encobrir parte de seu 

rosto, deixando apenas a boca descoberta que, por sua vez, era maquiada de um modo 

clownesco. A atriz precisava ficar imóvel durante os 15 minutos da performance, e todo 

seu corpo era também coberto com uma capa de veludo, para que tudo ficasse na 

escuridão, de modo a destacar a boca. Portanto, a atriz não vê nada, está completamente 

no escuro, assim como a personagem descrita. 

Era o que se podia chamar de uma tortura, diz Maria Alice Vergueiro. Mas ao mesmo 

tempo isso não poderia me imobilizar, a ponto de me entorpecer, de me incomodar. 

Eu precisava ficar imóvel, mas não tensa. [...] Fizemos muito trabalho de corpo. O 

Rubens Rusche dava uns exercícios de você ficar imóvel... e depois se movimentar 

bastante. (YAZBEK, 2001).

Para que a atriz pudesse atingir esse estado, apliquei, durante o processo de criação, 

uma série de técnicas que, a partir de uma exaustiva atividade física, a pessoa é levada 

a um intenso estado de relaxamento, quietude e a uma espécie de sutil mobilidade na 

imobilidade. “Este trabalho foi um divisor de águas para mim”, prossegue Maria Alice, 

“pois me exigiu uma nova compreensão do teatro e de mim mesma. Posso dizer que 

houve um antes e um depois” (YAZBEK, 2001). E posso garantir que, para muitos da 
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plateia, também houve um antes e um depois. Diante de uma verdadeira obra 

de arte, não passamos incólumes, somos transformados. 

Atualmente, Maria Alice Vergueiro, no espetáculo Why the horse?, faz a 

encenação de sua própria morte. “Não tenho medo da morte, mas de morrer”, 

diz Maria Alice, parafraseando Gilberto Gil. Então, para não ser pega de surpresa, 

resolveu ensaiá-la. Começou a aprender a morrer, de modo a não dar vexame 

quando a hora chegar. Mais uma vez, Maria Alice está inteira diante de nós, 

entregando-se completamente a esse encontro misterioso com o desconhecido. 

Um happening, um ritual fúnebre improvisado, com muito humor, ironia, provocação 

e poesia. No final do espetáculo, confessei-lhe no camarim: 

“Como é bom vir a um velório e poder conversar e rir com o defunto, 

abraçá-lo, beijá-lo e ser por ele beijado e abraçado”. Obrigado, Maria 

Alice, por mais esse seu ato generoso.      

Resta-nos agradecer a Beckett e aos autores do nô por terem criado um teatro tão 

profundamente relacionado com as agonias da alma humana que, em nossos dias, 

tanto necessita ser apaziguada e, se possível, libertada. Eles nos ensinam que o teatro 

não pode ser apenas um meio de expressão estética, um veículo de uma mensagem 

qualquer ou um local de mero entretenimento. O teatro precisa ser, sobretudo, uma 

espécie de ferramenta cirúrgica para uma operação transcerebral, para uma descida até 

o âmago do Ser, até esse ponto imóvel onde jaz a verdadeira criação. Essa perfuração, 

essa imersão, essa descida até as profundezas do espírito, é o que deve constituir a 

única pesquisa fecunda do artista.
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*Maria Alice Vergueiro, nossa convidada do  

Circuito Especial, nos conta um pouco da sua carreira e das 

suas impressões sobre o teatro na atualidade.

Que tipo de expectativas com relação ao Palco Giratório 2016? 

Conhecer públicos de diferentes regiões do país, com plateias e 

artistas com diferentes historicidades e conhecimentos sobre sua 

trajetória. Isso te amedronta? Te entusiasma? Te comove?

Me entusiasma, me comove... eu tive muitas possibilidades de viajar como foi no caso 

do Ornitorrinco.1 Fizemos o Mahagonny2 em Nova York, depois fizemos um outro 

espetáculo também de Brecht em uma turnê pelo México e nessas viagens íamos 

conhecendo muitos outros grupos. Acho interessante a viagem, eu gosto muito, mas 

pelo Brasil foram poucas as vezes que eu tive essa oportunidade. Por exemplo, na 

Bahia, acho que só estive uma vez, com o espetáculo O alvo.3 Estive mais vezes no Rio 

de Janeiro, participei de algumas edições do festival Porto em Cena (Porto Alegre) e 

estive uma vez em Minas.

Como você lida com a perspectiva de se apresentar para 

uma plateia que não conhece a sua trajetória?

Serão muitas as plateias que não conhecem a minha trajetória. Mesmo no Rio 

de Janeiro eu não sou muita conhecida. O meu teatro sempre foi um teatro mais 

experimental, mais alternativo. Eu nunca passei pela televisão. Também não fiz muito 

cinema. Então eu acho que o Palco Giratório será uma grande experiência, agora que 
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*Esta entrevista contou com a colaboração do Sesc SP para ser realizada.
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sou mais capaz de falar de mim mesma nos espetáculos que irei apresentar. Vocês 

irão me propiciar essa oportunidade de ser mais conhecida.

Você já esteve em contato com os maiores do teatro: Beckett, Artaud, 

Arrabal, Brecht, Zé Celso, Boal, Strindberg, Molière, Bernhard... 

(alguns deles imortalizados no cenário e nas palavras de Why 

the horse?) Quais foram os momentos mais gratificantes 

e importantes nesses 53 anos de trajetória teatral?

Eu acho que foi com o Zé Celso quando estivemos em um circuito 

bonito em Portugal, e apresentamos o espetáculo Galileu Galilei.4 

Foi muito interessante porque o Zé Celso fez uma montagem meio 

“carnaval do povo”. Isso foi em 1974/1975, na época da Revolução 

dos Cravos, logo, foi um período muito marcante.  

Outro momento gratificante foi quando fiz o espetáculo de 

Brecht chamado Lírio do inferno, dirigido pela francesa 

Catherine Hirsch. 

E nos palcos brasileiros, que 

momentos você destacaria?

Com o grupo Teatro Ornitorrinco. Destaco os meus 

melhores momentos sempre quando estive em 

grupo, mais do que em trabalhos solos. Com 

trabalho solo destaco o texto Eu não..., de 

Beckett5 cujos trechos nós também usamos no 

espetáculo Why the horse?.
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A impressão que fica é que muitas pessoas importantes 

passaram pela sua vida, pessoas que incentivam você a 

produzir o seu próprio trabalho, é isso mesmo?

Eu tive contato com muitas pessoas interessantes e com essas pessoas eu pude 

desenvolver um trabalho pessoal também. Com o Why the horse? está acontecendo 

isso. Eu gosto muito do trabalho em grupo e sempre me favoreceu muito essa 

possibilidade de estar com pessoas novas. Como a que tenho de estar com a Carol 

Splendore, o Fábio Furtado, a própria Lucia Gayotto, que é uma musicista. Minha 

primeira peça foi com o Augusto Boal, no espetáculo A mandrágora, de Maquiavel.  

E de certa forma, foi o Zé Celso que me empurrou para o teatro. Eu acho que fiquei uns 

6 ou 7 anos com ele no Teatro Oficina.
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Why the Horse? retrata as diversas finitudes a que estamos submetidos. 

Em inúmeras entrevistas à época da estreia do espetáculo (abril de 2015), 

você afirmou que seu desejo é a morte no palco. Esse acontecimento pouco 

usual é uma forma de alcançar a perenidade perante o público e a arte?

Sem dúvida. Mas o que eu acho interessante é que mesmo quando eu estou lá na 

cena do velório eu não fico propriamente querendo imitar a morta. Eu gosto de me 

tornar acessível às pessoas que vão me ver, que chegam perto, que às vezes cantam 

músicas no meu ouvido... Eu lembro que uma vez um rapaz falou para mim que 

gostaria de conversar comigo. Isso para mim é ter a oportunidade de estar aberta a 

quem chega perto. Primeiro o público fica longe, depois vão subindo aos poucos ao 

palco, um e outro, como se estivessem se apresentando para mim. Teve uma pessoa 

que apenas disse: Jean-Claude Bernadet6 no meu ouvido e saiu. Embora não tivesse 

dado para eu ver, eu sabia que era o próprio!

WHY THE HORSE • FOTO: ANDRE STEFANO
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O que mais as pessoas te falam nesse momento?

Um deles disse que queria que eu o ajudasse a conquistar um rapaz por quem ele 

estava muito apaixonado. Eu não disse nada, mas achei interessante uma pessoa 

chegar a mim, uma morta, e acreditar que eu pudesse ajudá-lo.

Você acha que o teatro ouve pouco o espectador?

De um modo geral, sim. Esse exemplo revela bem esta questão. Quando 

alguém acharia que poderia subir ao palco e fazer um pedido a um ator – 

supostamente morto – no meio de um espetáculo? É uma oportunidade 

poder fazer esse tipo de contato.
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Você recebeu diversos títulos (“musa” do underground, “diva” do 

teatro brasileiro moderno, “fenômeno virtual” com o curta Tapa na 

pantera) e se mantém na vanguarda durante essas cinco décadas. 

Como é envelhecer na vida e continuar transgressora na arte?

Isso é interessante. Fiquei muito enciumada agora quando deram à Marília Pêra o 

título de “diva” (risos). Eu sou a “diva do underground!” Isso eu mantenho! (risos). Ela 

talvez seja uma diva mais completa. Mas também devemos mencionar Fernanda 

Montenegro, por exemplo. Talvez a minha “divinitude” seja mais jocosa. Eu sou uma 

“velha dama indigna”, que é uma personagem de Brecht. Acho que nem Marília Pêra 

nem Fernanda Montenegro se dariam uma alcunha desse tipo. Isso é mais em torno 

de uma piada em cima de mim mesma. E este título de Why the horse? tem mais a ver 

com o meu jeito de ser.

Como você se alimenta dessa transgressão em tempos em que se 

discute muito um suposto momento de estagnação na arte? Como 

se manter tão ativa e tão transgressora esse tempo todo?

Eu tenho muito orgulho de continuar tendo contato com os meus alunos – se é que 

ainda posso chamá-los assim. Eles me reconhecem sempre com uma alegria muito 

grande e perguntam se eu vou voltar à escola. Aí digo que já voltei com esse projeto 

junto com a Carol Splendore e o Fábio Furtado. Acho que isso tem a ver com o Palco 

Giratório, pois estou envolvida nele de uma maneira que eu gosto muito: meio anônima, 

imbuída de verdades que vamos descobrindo juntos dentro do teatro.

Para você, o que é o Why the horse?

Acho que tem muito a ver com a procura de uma nova estética que mexa comigo 

mesma. A possibilidade de morrer em cena. De ser a atriz e eu mesma. Eu seria 

a atriz que está ali fazendo o papel de uma mulher que morreu, mas ao mesmo 

tempo seria eu mesma morrendo. Eu não entendi ainda bem o que eu faço 

lá. Percebo também que tem um humor. Estou me descobrindo também na 

possibilidade de ser o que eu estou levando para os outros verem. Tenho que 

descobrir o que é isso em mim. Será que está claro? Acho que não está claro nem 

para mim (risos). Eu às vezes estou lá deitada esperando passar essa parte do 

velório, e fico tentando descobrir o que estou fazendo ali. A nova relação que estou 

tendo com todos naquele momento.
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Quando a morte se tornou um assunto recorrente para você?

Eu estive no hospital durante seis meses e a morte rondou por ali. Imaginei a 

possibilidade de estar brincando também com a morte e isso é uma coisa que mexe 

muito comigo, descobrir o que eu faria mesmo se eu tivesse a possibilidade de 

morrer em cena.

Além de atriz premiada e respeitada pelos seus pares, você 

alcançou grande reconhecimento como diretora teatral. 

Como é essa experiência de alteridade, de lapidar/observar 

um personagem pelo corpo de um ator ou performer?

É interessante essa pergunta porque realmente é uma forma de você se observar, 

observando o outro e crescendo junto também. Eu tenho a impressão de que não vou 

fazer mais nada depois disso. Cheguei ao fim. Vai ser muito difícil eu conseguir outro 

tema dentro desse formato. Porque depois da possibilidade de estar morta em cena, 

não há mais nada que eu possa fazer. Acho que eu encerro minha carreira aqui. Como 

diretora ainda seria possível, mas como atriz é muito difícil.

Quando você começou a dirigir? Você acha que pode ser 

considerada a precursora do processo colaborativo para construção 

de espetáculos quando este termo ainda nem existia?

Eu me dirijo sempre, estou sempre à frente das coisas que eu invento e faço. Descubro 

junto com os meus parceiros a melhor forma de fazer. De certa forma, acho que posso 

ser considerada sim.

A criação do Pândega de Teatro, em 2010, representou uma reviravolta 

na sua trajetória artística após o estrondoso êxito de O tapa na pantera. 

Em que esse grupo se diferencia de outras iniciativas em companhias, 

a exemplo da fundação do célebre Teatro do Ornitorrinco?

Há uma diferença. O Teatro do Ornitorrinco começou com o Luiz Roberto Galizia, Cacá 

Rosset e eu, mas depois foi tomando uma forma empresarial, com o Cacá como um 

empresário, e isso mudou toda a trajetória. Já o Pândega de Teatro não, ele vem se 

mantendo de forma colaborativa.
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E em que sentido você acha que o Pândega de Teatro, que possui cinco anos 

de existência, se diferencia das demais companhias mais novas de teatro?

É que cada um assume sua própria vontade, organização e possibilidade de 

se expressar. Não há interrupção nisso. É uma colaboração para que cada um 

possa fazer o que tem vontade, sem hierarquia. Não existe uma hierarquia que 

seja sufocante. Existe a possibilidade de a pessoa ter vontades próprias e a 

gente como grupo ajudar a celebrar isso.

Como você encara a criação do teatro brasileiro atualmente? 

Como é o seu diálogo com diretores, diretoras, atrizes, atores 

e dramaturgos(as) da nova safra? O que ou quem mais te 

impressiona em termos de estudo e prática teatrais?

Eu gosto quando eu vejo que existe uma autenticidade. Quando existe uma 

alegria nos diretores e nos colegas. A alegria é a “prova dos 9” mesmo. Fui 

assistir o show-cabaré O meu lado homem que é lindo, maravilhoso, um 

WHY THE HORSE • FOTO: ANDRESTEFANO
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espetáculo que eu gostaria muito de fazer. Um dos sentimentos que eu acho que o 

teatro deve proporcionar é a alegria, além de uma vontade de saber mais, uma procura 

por coisas mais autênticas e mais finitas também, né? Gosto quando percebo que 

existe uma busca maior nos atores, atrizes ou diretores, uma busca que traz alguma 

novidade, um desafio para cada um que está em cena. Isso me faz pensar numa cena 

do espetáculo As três velhas, na qual eu tiro os seios para fora e o ator mama em mim. 

Ao repetir esta cena com a Carol Splendore, nós descobrimos juntas uma sensação 

como se eu fosse a mãe ou a avó dela e a partir disso ficamos muito unidas. Encontro 

dentro da própria vida o que encontrei no laboratório de teatro. O que acontece no 

Why the horse, acaba sendo uma descoberta em comum.

Uma pergunta simples na qual cabem muitas 

respostas: O que é o teatro para você?

O teatro é a minha vida. Não é minha morte. Ou eu partiria agora para uma comédia 

rasgada para descobrir o que é realmente o teatro.

Why the horse? aborda a morte e o enfrentamento diante 

do fim para enfatizar a importância do agora. O que o 

agora representa para você? Como é ser agora?

Ser agora é descobrir o que é ser aqui também. Que cada dia que passa é 

um dia diferente. Descobrir outras pessoas, outras formas de relacionamento, 

descobrir o que é a vida.

Diga o que você quiser para quem vai ver você no 

Palco Giratório, seus futuros espectadores.

Aqui estou eu! (risos) Vamos trepar juntos! (risos)

Notas

1. Grupo Teatro Ornitorrinco, fundado por ela, Luiz Roberto Galizia e Cacá Rosset em 1977.

2. Espetáculo “Mahagonny Songspiel”, com direção de Cacá Rosset e texto de Bertold Brecht.

3.  Texto de Thomas Bernhard.

4.  Peça de Brecht, encenada pelo Teatro Oficina e estreada em 1968.

5.  Este texto faz parte do espetáculo “Katastrophé” dirigido por Rubens Rusche em 1986.

6.  Cineasta, teórico e crítico de cinema.
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GRUPOS E 
  ESPETÁCULOS
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TRAJETÓRIA  

Formado em 1998 como espaço de investigação 

e criação cênica, por Esio Magalhães e Tiche 

Vianna. Dedica-se à pesquisa da linguagem da 

máscara, do palhaço, da commedia dell’arte, 

da improvisação e do aprofundamento do 

trabalho de ator como veículo da expressão 

teatral. Anualmente, em fevereiro, realiza 

três cursos intensivos: “O ator e a máscara”, 

“Commedia Dell’Arte” e “Mergulho na menor 

máscara do mundo: o palhaço”. Os cursos 

são ministrados por Tiche Vianna e Esio 

Magalhães, com alunos de diversas regiões 

do Brasil e de outros países.
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 WWW PARA FREEDOM

COMÉDIA  

12   Não recomendado para menores  
de 12 anos • 70 minutos

WWW para freedom é um código 

de operação militar. Soldados são 

enviados para libertar um povo de 

um terrível ditador, em algum lugar 

do mundo e em algum tempo. Mas 

um soldado, na hora de bombardear 

o alvo, questiona para que serve  

tudo aquilo e faz uma operação,  

não militar, em nome da liberdade na 

qual acredita.

De que liberdade estamos falando? 

Livrar-se de quem? Livrar-se de quê?  

É preciso a guerra para estar em paz?

FICHA TÉCNICA

Criação, direção e atuação: Esio Magalhães

Dramaturgia: Tiche Vianna e Esio Magalhães

Técnica responsável: Pâmola Cidrack

Produção executiva: Larissa Biasoli
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| REPERTÓRIO

CIRCO DO SÓ EU

COMÉDIA  

L  Livre para todos os públicos (não é um espetáculo infantil) • 60 minutos

O majestoso Circo do Sol, com todas as suas atrações fenomenais, aceitou 

prazerosamente o convite para se apresentar nesta cidade até que recebe outra 

proposta muito mais lucrativa e decide cancelar, de última hora, a apresentação  

do espetáculo.

Zabobrim, o palhaço, se apresenta sozinho com números de equilíbrio de pratos, 

macacos em monociclo, hipnose, mágica, acrobacia, música e muito mais!

Muitas são as atrapalhações e confusões desse palhaço durante o esforço imensurável 

de realizar sozinho o espetáculo de uma companhia inteira.

FICHA TÉCNICA

Criação, direção e atuação: Esio Magalhães

Técnica responsável: Pâmola Cidrack

Produção executiva: Larissa Biasoli

CIRCO DO SÓ EU • FOTO: VANDERLEIA WILL
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A JULIETA E O ROMEU

COMÉDIA

12  Não recomendado para menores de 12 anos • 80 minutos

A renomada atriz Mafalda Mafalda e seu jovem estagiário orgulhosamente apresentam 

seu repertório de cenas clássicas do famoso escritor William Shakespeare. Mostrando 

as técnicas mais novas da atuação contemporânea, os dois brilham na interpretação 

dos personagens Julieta, Macbeth, o fantasma de Hamlet e outros. Em uma delicada 

e explosiva relação de amor, ódio, admiração e dependência, esses dois palhaços nos 

mostram que são inseparáveis.

FICHA TÉCNICA

Criação e concepção: Andrea Macera, Naomi Silman e Esio Magalhães

Direção: Naomi Silman

Palhaços: Andrea Macera e Esio Magalhães

Técnica responsável: Pâmola Cidrack

Produção executiva: Larissa Biasoli

O PINTOR

COMÉDIA

L  Livre para todos os públicos (não é um espetáculo infantil) • 60 minutos

O espetáculo mostra as atrapalhações e os desajustes de um palhaço tão prestativo 

na empenhadíssima tarefa de pintar uma bandeira. Mas nem tudo é como parece e o 

simples se revela mais complicado e perigoso do que um duelo à mão armada.  

O palhaço Zabobrim deve seguir um modelo de que não gosta. Este é o seu conflito. 

Um palhaço e sua missão, a bandeira e o público. Aí está a moldura para pintar o sete!

FICHA TÉCNICA

Direção, criação e concepção: Esio Magalhães

Palhaço Zabobrim: Esio Magalhães

Técnica responsável: Pâmola Cidrack

Produção executiva: Larissa Biasoli

A JULIETA E O ROMEU • FOTO: MICHELLE FRANCA 
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OFICINA

E o palhaço o que é?

A proposta da oficina é entrar no universo do palhaço através do prazer e do risco do 

jogo até chegarmos ao nariz vermelho, a menor máscara do mundo.

Público-alvo | artistas, grupos e interessados

Ministrante | Esio Magalhães Pereira

Número máximo de participantes | 20

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Encontro com o público,  
o	fim	e	o	presente	da	arte	teatral

A obra do artista se destina ao público e só quando ocorre esse encontro que ela 

efetivamente se completa. O artista se esmera em fazer o seu melhor para levar ao 

público sua arte, mas como chamar o público para este encontro? Como despertar 

o interesse em meio a tantos atrativos consumistas e opções? Estará o público 

interessado no encontro com a arte?

O PINTOR • FOTO: NEANDER HERINGER
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CIA. 5 CABEÇAS
BELO HORIZONTE (MG)
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TRAJETÓRIA

A Cia. 5 Cabeças, grupo sediado em Belo Horizonte, 

completa sete anos de trajetória em 2016. A 

companhia flerta com a linguagem do chamado 

“teatro do absurdo” e possui três trabalhos cênicos 

com dramaturgias originais premiadas: 5 Cabeças à 

espera de um trem, Cachorros não sabem blefar e 

Sinto muito: acabaram-se os pães.

CACHORROS NÃO SABEM BLEFAR • FOTO: MARCO AURÉLIO PRATES
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CACHORROS NÃO SABEM BLEFAR

COMÉDIA DRAMÁTICA (TEATRO DO ABSURDO)

12  Não recomendado para menores de 12 anos • 55 minutos 

Caio sempre olha para seu relógio que insiste em marcar o mesmo horário: 9h15. O 

problema não são as pilhas. Provavelmente está quebrado. Ou então cansou-se. O 

que seria lastimável para um relógio. Adamastor odeia o nome Caio. Cristina não quer 

morrer virgem e odeia Caio, seu namorado. Caio, que não é o namorado de Cristina, 

apresenta- se para as pessoas com o nome de Adamastor, pois sabe que assim são 

capazes de suportá- lo. Adamastor acredita que tartarugas são perigosíssimas. Certa 

vez perdeu toda sua fortuna para um jabuti. Verônica nunca sabe se está ou se não 

está nua. Já perdeu vários empregos por causa disso. Alguns porque estava nua. 

Outros porque estava vestida. Berenice procura seu cachorro. Ele está sozinho em casa 

e não sabe abrir pacotes de ração e nem a geladeira. E um detalhe importante: ele 

não late. De jeito nenhum. Talvez não exista. Não existem cães que não saibam latir. E 

tartarugas que não saibam blefar. Por isso são excelentes parceiras de pôquer. Já os 

cachorros não. Cachorros não sabem blefar.

FICHA TÉCNICA

Direção e dramaturgia: Byron O’Neill 

Atores: Carol Oliveira, Luisa Rosa, Mariana Câmara, Saulo Salomão e Ronaldo Jannotti

Assessoria de direção e movimento cênico: Mônica Ribeiro

Preparação corporal: Mônica Ribeiro

Direção de arte (figurino, cenografia e maquiagem): Daniel Ducato

Trilha sonora: Rafael Nelvam

Técnico de som: Byron O’Neill e Rafael Nelvam

Desenho de luz: Marina Arthuzzi

Técnicos de luz: Jésus Lataliza e Cristiano Diniz

Olhar de fora/acompanhamento de processo: Alexandre Cioletti e Marcelo Aléssio

Costureira: Antônia Emília de Paula e Lenir Rocha Vieira

Produção executiva da montagem: Mariana Câmara e Ronaldo Jannotti

Coordenação de produção: Ronaldo Jannotti

Assistentes de produção: Cristiano Diniz, Alexandre Cioletti e Gustavo Baracho

CACHORROS NÃO SABEM BLEFAR • FOTO: MARCO AURÉLIO PRATES
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| REPERTÓRIO

5 CABEÇAS À ESPERA DE UM TREM

TEATRO DO ABSURDO

L  Livre para todos os públicos • 15 minutos

Cinco cabeças à espera de um trem que nunca chega. Juntas, esperam há mais ou 

menos 27 anos, 3 meses e 4 dias na estação. E um mistério persiste: Nick Van Drick 

voltará ou não com os cigarros que saiu para comprar há 15 anos?

FICHA TÉCNICA

Direção: Byron O’Neill

Assistente de direção: Alexandre Cioletti

Dramartugia: Byron O’Neill

Atores: Carol Oliveira, Luisa Rosa, Mariana Câmara, Ronaldo Jannotti e Saulo Salomão

Trilha sonora: Rafael Nelvam

Criação de luz: Ronaldo Jannotti e Byron O’Neill

Maquiagem e adereços: Daniel Mendes

Concepção do cenário: Byron O’Neill, Ronaldo Jannotti e Gilberto Alves

Execução do cenário: Terno Teatro (Gilberto Alves)

Produção executiva da montagem: Byron O’Neill, Ronaldo Jannotti e Mariana Câmara

Coordenação de produção: Ronaldo Jannotti

Olhar de fora/acompanhamento de processo: Marcelo Aléssio

Costureira: Maria Guiomar da Silva

5 CABECAS À ESPERA DE UM TREM • FOTO: MARCO AURÉLIO PRATES

miolo_CPG2016_190x245mm.indd   59 10/4/16   2:53 PM



5 CABECAS À ESPERA DE UM TREM • FOTO: RONALDO JANNOTTI

OFICINA 1

Memória: um respiro na manhã

A oficina propõe um tempo de pausa no cotidiano para perceber o próprio corpo 

e suas necessidades. Com músicas de diferentes épocas, pretende -se estimular a 

memória dos participantes e recordar sensações, transformando -as em gestos e 

danças. Busca-se o experimento rápido do fazer teatral, por meio da utilização de jogos 

teatrais e pequenas encenações com textos criados pelos participantes.

Público-alvo | adultos acima de 55 anos de idade

Obs.: podem participar também pessoas com cadeiras de rodas e/ou outros dispositivos de mobilidade, assim como 
de audição.

Ministrante | Carol Oliveira (atriz e terapeuta ocupacional)

Número máximo de participantes | 16

OFICINA 2

Interpretação para cinema – zonas de interferências: 
corpo, espaço, câmera e tempo

A proposta da oficina é a investigação de algumas práticas sobre atuação para o 

cinema. Discussão sobre como se estabelecem os primeiros diálogos entre o corpo do 

ator e a câmera. A oficina inclui a gravação de pequenas situações dramáticas criadas a 

partir de exercícios e posterior análise.

Público-alvo | atores e estudantes de teatro, a partir de 16 anos

Ministrantes | Byron O’Neill, Ronaldo Jannotti e Saulo Salomão

Número máximo de participantes | 14
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PENSAMENTO GIRATÓRIO

O absurdo na dramaturgia 
contemporânea

A Cia. 5 Cabeças flerta com a linguagem do 

chamado “teatro do absurdo” e desenvolve a sua 

pesquisa na construção de dramaturgias próprias.

“O teatro do absurdo se esforça por expressar o 

sentido do sem sentido da condição humana e 

a inadequação da abordagem racional através 

do abandono dos instrumentos racionais e do 

pensamento discursivo, e o realiza por meio 

de uma poesia que emerge das imagens 

concretas e objetificadas do próprio palco.” 

(Martin Esslin, 1918 -2002), crítico húngaro 

radicado na Inglaterra.

A partir dessa citação, a companhia 

convida o público para uma reflexão em 

torno dos elementos que podem ser 

identificados nas peças clássicas do 

chamado “teatro do absurdo”.
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CIA. CÊNICA 
NAU DE ÍCAROS

SÃO PAULO (SP)
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TRAJETÓRIA

A Cia. Cênica Nau de Ícaros iniciou 

seus trabalhos em 1992, aliando o 

conhecimento e a prática nas técnicas 

circenses à linguagem do teatro e da 

dança. Nesses anos de trabalho, o 

projeto Nau de Ícaros foi responsável 

pela criação e produção de inúmeros 

espetáculos, muitos deles premiados, 

e promoveu um intenso intercâmbio de 

linguagem com diversos artistas, grupos, 

diretores e público em geral.

Fruto de suas investigações, a Nau 

lança um novo olhar para as práticas 

dramatúrgicas em busca de uma estética 

singular, dentro de uma perspectiva atual 

e contemporânea, sempre inspirados no 

universo cultural popular brasileiro.

A
.N

.J
.O

.S
. •

 F
O

T
O

: C
R

IS
 V

O
N

 A
M

E
L

N

6
3

P
al
co
	G
ir
at
ó
ri
o
	2
0
16

miolo_CPG2016_190x245mm.indd   63 10/4/16   2:53 PM



A.N.J.O.S.

INFANTOJUVENIL

L  Livre para todos os públicos • 60 minutos

A história de Nuno e seus amigos Ana, Nico, Jonas, Olívia e Suriá, a divertida “gangue” 

dos A.N.J.O.S., fala, de maneira sutil, de perdas e da aventura que é crescer. Ana 

procura algo que perdeu. Nico já perdeu pião, sombra e pensamento. Jonas não 

lembra o que perdeu. Olívia não perdeu nada. Suriá não gosta de perder nem na 

brincadeira. Já Nuno é um menino que também perdeu algo muito valioso, mas não 

sabe bem o que é, muito menos onde encontrar. Quando perdemos algo importante, 

parece que o coração sente, fica um buraco dentro da gente.

Juntos eles seguem numa divertida jornada. Vão, de brincadeira em brincadeira, 

puxando histórias, remendando pensamentos, consertando medos, costurando 

sonhos, navegando pela imaginação.

FICHA TÉCNICA

Direção e concepção: Erica Rodrigues

Texto e dramaturgia: Erica Rodrigues e Gustavo Gessullo

Coreografia: Erica Rodrigues e Letícia Doretto

Intérpretes-criadores: Álvaro Barcellos, Ana Luiza Leão, Celso Reeks,  
Gian Melone, Letícia Doretto e Lorena Silveira

Música original: Marcelo Pellegrini

Iluminação: Wagner Freire

Orientação cenográfica: Marcio Medina

Figurino: Erika Li (contos de vestir)

Ilustrações e imagens: Carla Venusa

Equipe de vídeo: Raimo Benedetti (criação)

Assistente: André Cruz

Máscaras: Sati Melo

Fotografia: Cris Von Ameln

Coordenação técnica e montagem: Celso Reeks

Técnicos: Paulo Souza, Esequiel Tiburcio, Emílio Barreto,  
Marcos Ribeiro e Fabiano Galvão

Música “Encarnada”: Iara Rennó

Produção administrativa: Álvaro Barcellos

A.N.J.O.S. • FOTO: CRIS VON AMELN
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| REPERTÓRIO

TIRANDO OS PÉS DO CHÃO

ADULTO

12   Não recomendado para menores  
de 12 anos • 60 minutos

Espetáculo de dança-teatro-circo, 

inspirado no livro Myrna – não se pode 

amar e ser feliz ao mesmo tempo, de 

Nelson Rodrigues.

Os temas abordados nas cartas de 

Nelson Rodrigues são apresentados com 

comicidade, lirismo e ironia, e retratam 

as vicissitudes do amor através da 

linguagem artística.

FICHA TÉCNICA

Direção e coreografia: Erica Rodrigues

Intérpretes: Álvaro Barcellos, Celso Reeks,  
Erica Rodrigues, Leticia Doretto,  

Julia Santos e Marco Vettore

Responsável técnico: Celso Reeks

Operador de luz: Paulo Souza

Contrarregras e montadores: Marcos 
Ribeiro, Fabiano Galvão e Emilio Ribeiro

Iluminação: Wagner Freire

Figurino: Leopoldo Pacheco

Texto em off: Marcelo Várzea
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CIDADE DOS SONHOS

TEATRO INFANTIL

L  Livre para todos os públicos • 60 minutos

Uma “ópera buffa” circense ou um resgate em linguagem de circo 

do milenário mito da São Saruê, fabulosa terra da prosperidade e da 

abundância onde não há dor, suor, velhice ou morte.

A trama é simples: Panigon, Rei da São Saruê, terra fabulosa dos rios de 

leite e mel, onde “quem mais dorme mais ganha” e “onde as ruas são 

feitas de lasanha”, desembarca com sua trupe de ciganos-malabaristas 

e nômades-circenses numa “cidade sem graça” qualquer. Assim que 

chegam, iniciam uma farta distribuição de guloseimas para a plateia, 

e começam a colorir e a enfeitar o cenário da cidade feia. Isso 

conquista adeptos entre os habitantes do lugar, mas também leva 

à ira o inspetor Furios del Thedius, defensor do status quo e que 

solta fogo pelas ventas.

A luta entre Panigon e sua onírica trupe circense-cigana, e os 

inimigos do sonho constitui o eixo ao redor do qual se articula 

a ação do espetáculo Cidade dos sonhos, que encanta 

adultos, jovens e crianças.

FICHA TÉCNICA

Texto: Fábio Malavoglia

Argumento: Juliano Dias e Marco Vettore

Direção: Leopoldo Pacheco

Assistência de direção: Marco Vettore

Elenco: Álvaro Barcellos, Erica Rodrigues, Celso Reeks,  
Letícia Doretto, Lorena Silveira e Marco Vettore

Figurino: Claudia Shapira

Cenografia: Luciano Bussab

Iluminação: Silvio Francisco

Operador de luz: Paulo Souza

Contrarregras e montadores: Marcos Ribeiro,  
Fabiano Galvão e Emilio Ribeiro
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OFICINA 1

Ateliê de dança brasileira contemporânea

A oficina apresenta os caminhos para a prática de uma dança brasileira alicerçada no 

imaginário corporal popular brasileiro. A compreensão dos passos, dos gestos, das 

posturas, os pulsos e os impulsos presentes nessa dança é um importante caminho 

para o processo de construção de uma dança contemporânea brasileira.

A aula se dividirá em um momento de investigação e aprendizado técnico e outro 

momento de improvisação e investigação criativa, no qual o aluno poderá fazer um 

intercâmbio entre as informações adquiridas e o seu próprio universo imagético, para 

reelaborar criativamente os conteúdos.

Público-alvo | adultos, bailarinos, atores e educadores

Ministrante | o grupo (condutores: Leticia Doretto e Erica Rodrigues)

Número máximo de participantes | 30

OFICINA 2

Circo jovens e adultos

A oficina de técnicas circenses propõe ao participante uma vivência dos princípios 

físicos e técnicas envolvidas na atividade circense. Desse modo, tem como objetivo 

principal permitir aos alunos descobrirem novas possibilidades de movimento do corpo 

por meio da exploração dos diversos aparelhos do circo.

Público-alvo | jovens, adultos, bailarinos, atores e educadores

Ministrante | o grupo (condutores: Lorena Silveira e Gian Melone)

Número máximo de participantes | 20
CIDADE DOS SONHOS • FOTO: CRIS VON AMELN
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OFICINA 3

Brincando de faz de conta

O objetivo da oficina é propor o brincar em um espaço livre onde 

a criança possa depositar suas ideias, criatividade e imaginação 

através de experimentações. Aliando a construção da sua própria 

“auréola” (se relacionando assim com o tema do espetáculo) com 

a exploração lúdica de alguns aparelhos circenses e cenários as 

crianças irão vivenciar uma aventura cênica-simbólica.

Público-alvo | crianças de 4 a 7 anos

Ministrante | o grupo (condutores: Erica Rodrigues, Gian Melone e Lorena Silveira)

Número máximo de participantes | 20

OFICINA 4

Dança contemporânea  
e dança aérea

Essa oficina, inspirada no espetáculo Tirando os pés 

do chão, propõe ao aluno uma nova maneira de 

investigação em dança por meio do compartilhamento 

da metodologia utilizada no processo de criação do 

espetáculo: a ampliação de repertórios corporais 

para a criação em dança e a experiência concreta e 

metafórica do corpo em suspensão.

Público-alvo | jovens, adultos, bailarinos, atores e educadores

Ministrante | o grupo (condutores: Erica Rodrigues e Leticia Doretto)

Número máximo de participantes | 20
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OFICINA 5

Escambo

O objetivo da oficina é resgatar aspectos importantes e fundamentais do espetáculo 

que abordem a infância sob a perspectiva da Antroposofia, relacionando ao mesmo 

tempo esses aspectos com a vivência pessoal de cada indivíduo.

Público-alvo | professores e educadores

Ministrante | o grupo (condução: Erica Rodrigues e Leticia Doretto)

Número máximo de participantes | 30

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Propomos uma série de Encontros Criativos em formato de debates ou 

palestras, nos quais um integrante da Nau de Ícaros e um convidado 

com experiência no tema e atuante nos locais escolhidos pela curadoria, 

irão discutir, questionar e aprofundar algumas temáticas inerentes à 

construção de linguagem, metodologia de pesquisa e criação, abrindo 

assim novos caminhos, reflexões e perspectivas para a produção artística.

TIRANDO OS PÉS DO CHÃO • FOTO: CRIS VON AMELN
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CIA. PÃO DOCE DE TEATRO
MOSSORÓ (RN)
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TRAJETÓRIA

A Cia. Pão Doce de Teatro segue, desde 

2002, uma linha de pesquisa que 

contempla todas as idades. O grupo já 

circulou por diversas cidades do nordeste 

e desenvolveu durante dois anos um 

trabalho em mais de 20 zonas rurais no 

Rio Grande do Norte, o que despertou nos 

integrantes o desejo de continuar cada 

vez mais próximos do público. Em 2014, 

a companhia apresentou o seu primeiro 

espetáculo de rua: A casatória c´a defunta, 

com temática totalmente rural..
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A CASATORIA C’A DEFUNTA • FOTO: DANILO CARLOS

A CASATÓRIA C’A DEFUNTA

COMÉDIA

L  Livre para todos os públicos • 50 minutos

A casatória c’a defunta conta de modo lúdico e divertido as peripécias de quem já 

partiu desta vida para uma melhor e dos que ainda respiram por esses ares. Cinco 

atores em “pés-de-banco” levam a magia para as ruas a partir da história do medroso 

Afrânio, que está prestes a casar-se com a romântica Maria Flor, mas acidentalmente 

casa-se com a fantasmagórica Moça de Branco, que o conduz para o submundo. Lá, o 

jovem fará valorosos amigos e aprenderá uma grande lição. Mesmo assim, Afrânio está 

disposto a não desistir do seu amor verdadeiro, ainda que isso lhe custe a própria vida.

FICHA TÉCNICA

Direção: Marcos Leonardo

Elenco: Mônica Danuta, Paulo Lima, Raull Araújo, Ligia Kiss e Romero Oliveira

Dramaturgia: Romero Oliveira

Concepção e direção musical: Romero Oliveira

Preparação vocal: Flavia Maiara

Apoio técnico: Bárbara Paiva

Cenografia e figurino: Marcos Leonardo

Máscaras: Cia. Pão Doce de Teatro

Boneco: Romero Oliveira e Edgley Almeida

Maquiagem: Marcos Leonardo e Romero Oliveira

Fotografia: George Vale

Coordenação: Chico Window
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OFICINA

Musicalização para atores e 
não atores

Esta oficina tem como objetivo iniciar o 

participante no universo da música como 

complemento para o fazer teatral, propondo o 

desenvolvimento da prática musical a partir de 

exercícios que contribuam para a cena  

e a ludicidade.

Público-alvo | atores e não atores a partir dos 12 anos

Ministrante | Romero Oliveira e Mônica Danuta

Número máximo de participantes | 20

PENSAMENTO GIRATÓRIO

A casatória c’a defunta se define em três diretrizes: pesquisa, criação e formação 

cultural. A proposta da Cia. Pão Doce é discutir com o público o processo de 

montagem do espetáculo criado a partir de causos sertanejos, que vão desde os 

contos populares de assombração até as cantorias, incelenças e cantigas de roda, 

nutrindo o espectador com um texto que explora os elementos da cultura popular 

tradicional nordestina, pautado pelos saberes de pessoas mais experientes e dos 

mestres da cultura tradicional.
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CIA. SINO
SALVADOR (BA)
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TRAJETÓRIA

A Cia. Sino surge em 2011 com a 

montagem do solo Benedita, de Bruno de 

Sousa. O artista, bacharel em Artes Cênicas 

pela UFBA, traz uma experiência cênica 

autônoma, desde os aspectos criativos 

artísticos até os meios de produção. 

Através de parcerias e diálogos com 

outros artistas e grupos, o espetáculo já 

fez diversas temporadas em Salvador (BA) 

e no Rio de Janeiro (RJ), participações em 

mais de 20 festivais nacionais, recebeu 18 

prêmios e mais de 30 indicações.
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DRAMA

12  Não recomendado para menores de 12 anos • 60 minutos

O espetáculo traz à tona a preservação de Patrimônio Imaterial 

Cultural com humor e densidade quando leva o público a conhecer 

de perto Benedita, uma misteriosa senhora contadora de histórias. 

Ela carrega uma gigantesca trouxa na cabeça. Em meio aos 

panos que traz, existem roupas sujas de cores vivas. Benedita 

conta a história dessas indumentárias especiais – peças que 

marcaram sua vida centenária. Sua apresentação é um ritual 

de passagem que transita entre o trágico e o cômico para a 

construção de uma personagem genuinamente brasileira. 

Uma mulher-mito, contadora de histórias, lavadeira-

curandeira-bruxa-feiticeira, no limite da vida. Com uma 

declarada relação com o misticismo e com o indizível ela 

perpassa o curandeirismo e a espiritualidade. Benedita 

tece destinos através dos casos que conta, relatando 

uma história arquetípica e mitológica.

FICHA TÉCNICA

Texto, direção e atuação: Bruno de Sousa

Orientação: Fábio Vidal e Danilo Pinho

Cenografia: Rodrigo Frota

Trilha sonora: Leandro Villa

Figurino: Diana Moreira

Desenho de luz: Pedro Dultra

Maquiagem: Ramona Azevedo

Operação e montagem de luz: Elton Pinheiro

Produção: Em Cartaz produções artísticas  
(Martha Avelar e Thais Teixeira)
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BENEDITA • FOTO: PAULO FUGA

OFICINA

O dono da cena

Esta oficina pretende estimular a autonomia criativa de cada participante. 

O foco principal será dado na contação de histórias e construção de 

personagens através da utilização dos meios expressivos de corpo, voz, 

espaço e referências pessoais de cada participante.

Público-alvo | atores e estudantes de teatro

Ministrante | Bruno de Sousa

Número máximo de participantes | 20

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Cultura e arte – Benedita(s) em toda parte

Como ponto de partida, essa mesa de diálogo terá duas frentes norteadoras:

1) A Preservação do Patrimônio Imaterial Cultural. A discussão do processo criativo 

do espetáculo Benedita, um mergulho nas tradições orais e na cultura popular para 

o desenvolvimento da peça. Serão convidados estudiosos sobre o tema, bem como 

pessoas da região que possam contribuir com reflexões sobre a cultura brasileira 

(exemplos: lavadeiras, parteiras, curandeiras ou artesãs).

2) Nesse bate-papo serão discutidos também os meios de criação e produção 

para um espetáculo solo. Os entraves, a sustentabilidade e os caminhos para se 

permanecer ativo no mercado cultural. Um olhar sobre a trajetória desses formatos 

cênicos (solo) no panorama teatral brasileiro.
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CIA. STRAVAGANZA
PORTO ALEGRE (RS)
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TRAJETÓRIA

A Cia. Stravaganza surgiu em 1988. Seu 

repertório já contabiliza 23 espetáculos entre 

adultos, infantis e de rua, passando pelo 

drama e a comédia, a montagem de autores 

clássicos e contemporâneos e pela criação 

de dramaturgia própria. Desde 2003 mantém 

sede própria onde cria seus espetáculos, 

realiza oficinas e conserva seu acervo.

79
P
al
co
	G
ir
at
ó
ri
o
	2
0
16

miolo_CPG2016_190x245mm.indd   79 10/4/16   2:53 PM



PEQUENAS VIOLÊNCIAS SILENCIOSAS E COTIDIANAS • FOTO: VILMAR CARVALHO

PEQUENAS VIOLÊNCIAS-SILENCIOSAS E COTIDIANAS

DRAMA (TEATRO ADULTO)

14  Não recomendado para menores de 14 anos • 55 minutos

O texto parte de um fato corriqueiro e aparentemente sem maior gravidade: 

um atropelamento no qual não há vitimas fatais. A partir do olhar de diferentes 

testemunhas desse acidente a trama evolui como um quebra-cabeça, e acaba 

revelando que por detrás desse acontecimento “banal” algo mais terrível está para 

ocorrer. O texto foi vencedor do Prêmio de Dramaturgia Ivo Bender da Prefeitura de 

Porto Alegre e do Instituto Goethe, em 2011. Recebeu o Prêmio Açorianos de Melhor 

Dramaturgia, o Prêmio Basken de Melhor Espetáculo e o prêmio Melhor Ator  

no 21º Porto Alegre em Cena (2014).

FICHA TÉCNICA

Texto e direção: Fernando Kike Barbosa

Elenco: Cassiano Ranzolin, Janaina Pelizzon, Liane Venturella, Rafael Guerra e Rodrigo Mello

Figurino: Coca Serpa

Iluminação: O grupo

Trilha sonora original: Paulo Arenhart

Fotografia: Vilmar Carvalho

Programação visual: Ariel Aguiar
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PEQUENAS VIOLÊNCIAS SILENCIOSAS E COTIDIANAS • FOTO: VILMAR CARVALHO

OFICINA

A oficina é uma introdução à poética da cena teatral desenvolvida pela Cia. Stravaganza 

em seus 27 anos de atividades. A construção da cena se faz através do jogo do ator. 

E, evitando qualquer psicologismo, o treinamento se dá por meio de jogos estilizados 

como o das máscaras, da commedia dell’arte e do clown.

Público-alvo | atores, diretores, estudantes de teatro

Ministrante | Adriane Mottola

Número máximo de participantes | 20

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Coordenado por Adriane Mottola, fundadora do grupo, o pensamento giratório vai 

refletir sobre os caminhos da arte contemporânea, direcionando o olhar para os 

processos de criação da cena da Cia. Stravaganza, pontuando procedimentos e 

métodos de investigação realizados pelo grupo ao longo de sua trajetória.
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CORPO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA

MANAUS (AM)

Y
I O

C
R

E
 •

 F
O

T
O

: S
A

N
D

R
O

 M
A

R
A

N
D

U
E

IR
A

8
2

P
al
co
	G
ir
at
ó
ri
o
	2
0
16

miolo_CPG2016_190x245mm.indd   82 10/4/16   2:54 PM



TRAJETÓRIA

O Corpo de Arte Contemporânea constitui-se 

desde 2007 como um grupo de criadores/

intérpretes performáticos de diferentes 

formações e orientações artísticas. Em sua 

pesquisa o grupo abrange as diversas áreas 

do universo da Arte, podendo transitar entre 

dança, performance, pintura corporal, circo 

e videodança. Seus processos criativos 

investigativos estão em torno de questões 

centrais: o corpo/contexto, a pintura corporal,  

o som e a performatividade.
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YI OCRE

DANÇA

18  Não recomendado para menores de 18 anos • 
40 minutos

“Yi”, termo Saterê Mawe que significa Terra, 

é som que sai de dentro como ar expulso 

do pulmão, a respiração dos organismos, a 

vibração das células, o pulso vital. “Ocre” 

quer dizer cor do barro resultante da 

oxidação de solos amazônicos. “Yi Ocre” 

é a simbiose do meio e o homem, o 

nosso ponto em comum, um só sistema 

inseparável.

FICHA TÉCNICA

Direção e pesquisa de movimento:  
Odacy Oliveira e Alan Panteón

Concepção: Alan Panteón e Odacy Oliveira

Intérpretes: Odacy Oliveira e Alan Panteón

Pintura corporal: Odacy Oliveira

Auxiliar de pintura corporal: Fabiano Barros

Trilha sonora: Marcos Tubarão com  
interpolação de Alan Panteón

Cenografia: Odacy Oliveira

Filmagem e intérpretes do videodança:  
Alan Panteón e Odacy Oliveira

Designer e edição de  
videodança: Marcos Tubarão

Projeto de iluminação: Marcos Tubarão

Operação de iluminação: Carol Calderaro

Auxiliar de iluminação: Fabiano Barros
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| REPERTÓRIO

HOMEM PIGMENTO FLORESTA

DANÇA

18  Não recomendado para menores de 18 anos • 40 minutos

Sobre o indivíduo que deixa rastro

Sobre a matéria que alimenta o corpo

Sobre a cor em cima da água

Sobre a cor orgânica

Sobre o som dos organismos microscópicos

Sobre a terra que treme a queda da árvore

Sobre máquina cortando troncos

Sobre a argila onde o pé atola

Sobre o real tempo do homem

Sobre a natureza que insistimos em não ser

Sobre o sonho depois dos dias atritos

Sobre o limiar das gerações futuras

Sobre o fim do mundo para os povos que foram postos em extinção

Sobre o silêncio dos sonhos frustrados dos povos

FICHA TÉCNICA

Direção e concepção: Odacy Oliveira

Pesquisa de movimento: Odacy Oliveira, Alan Panteón e Fabiano Barros

Intérpretes: Odacy Oliveira, Alan Panteón e Fabiano Barros

Pintura corporal: Odacy Oliveira e Fabiano Barros

Paisagem sonora: Marcos Tubarão

Cenografia: Odacy Oliveira e Fabiano Barros

Filmagem e intérpretes do videodança: Alan Panteón, Odacy Oliveira e Fabiano Barros

Designer e edição de videodança: Marcos Tubarão

Projeto de iluminação: Marcos Tubarão

Operação de iluminação: Carol Calderaro
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OFICINA

Corpo/superfície: movimento

Dois processos artísticos recíprocos: a pintura corporal e o movimento. O objetivo é 

desenvolver movimentos provocados pelo corpo pintado/texturizado estabelecendo 

diálogo entre a movimentação e a textura em cor nos corpos dos performers.

Público-alvo | artistas, estudantes de arte e arte-educadores

Ministrantes | Odacy Oliveira, Fabiano Barros e Alan Panteón

Número máximo de participantes | 15

PENSAMENTO GIRATÓRIO

A comunicação e a relação entre diferentes manifestações artísticas que 

compõem uma mesma cena vem sendo uma caraterística constante nas 

produções do grupo, articulando sonoridade, visualidade, corpo/movimento, 

plasticidade cênica e performance.

HOMEM PIGMENTO FLORESTA • FOTO: DANIEL VILHENA
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GRUPO TRAMPULIM
BELO HORIZONTE (MG)
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GRUPO TRAMPULIM
BELO HORIZONTE (MG)

TRAJETÓRIA

O Grupo Trampulim é reconhecido por sua 

maneira autêntica de se comunicar com o 

público. Em 22 anos construiu um repertório 

com 16 espetáculos, oficinas de formação, vasta 

circulação nacional e duas turnês internacionais: 

Canadá e Portugal. Conquistou prêmios 

expressivos nas áreas de circo, teatro de rua e 

artes cênicas, além de realizar em Belo Horizonte 

duas edições do festival ÍMPETO (Invasão 

Mundial de Palhaços e Todos os Outros).
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MANOTAS MUSICAIS • FOTO: FLAVIA MAFRA

MANOTAS MUSICAIS

CIRCO

L  Livre para todos os públicos • 75 minutos

Os palhaços Benedita Jacarandá e Sabonete agora resolveram que são músicos 

clássicos. Para isso convidam uma banda composta por três exímios paspalhos! O que 

era para ser um grande “concerto”, se converte numa “Manota Musical!” Não satisfeitos, 

Benedita e Sabonete querem ser maestros! A orquestra? É o público.

Manotas Musicais nasce do uso da música como ferramenta de jogo para o palhaço. 

Com um repertório eclético, jogos musicais e gags tradicionais de palhaço, Benedita 

e Sabonete conduzem o espetáculo a um momento surpreendente: o público, sob a 

regência desses palhaços-maestros, se transforma numa grande orquestra musical. 

Uma jornada recheada de humor, diversão e surpresas.

FICHA TÉCNICA

Concepção: Adriana Morales e Tiago Mafra

Roteiro: Adriana Morales, Tiago Mafra e Fernando Escrich

Direção: Fernando Escrich

Elenco: Adriana Morales, Chaya Vazquez, Poliana Tuchia, Rafael Protzner e Tiago Mafra

Figurino: Poli Espírito Santo

Cenário: Flávia Mafra

Coordenação técnica: Marcos Nascimento

Iluminação: Geraldo Octaviano e Cristiano Aguiar

Sonorização: Cahuê Teixeira

Trilha sonora: Criação Coletiva

Produção: Isabela Leite
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| REPERTÓRIO

PRATUBATÊ

MUSICAL

L  Livre para todos os públicos • 45 a 60 
minutos

Pratubatê é um espetáculo que utiliza a 

música e os tambores como ferramenta 

de comunicação e unificação. Por meio de 

brincadeiras e jogos musicais conduzidos 

pelo Grupo Trampulim o público vivencia uma 

construção rítmica coletiva. A experiência traz 

a inesquecível sensação de contribuir para o 

pulsante resultado final: a música.

A participação ativa de TODOS é indispensável 

para o sucesso da apresentação e para isso 

será disponibilizado um tambor para CADA 

espectador. O espetáculo investe no papel 

do público como parte integrante da cena, 

transformando a apresentação numa experiência 

rica e arriscada.

FICHA TÉCNICA

Concepção: Adriana Morales e Tiago Mafra

Roteiro: Adriana Morales e Tiago Mafra

Direção artística: Adriana Morales

Direção musical: Tiago Mafra

Elenco: Adriana Morales, Chaya Vazquez, Poliana Tuchia e Tiago Mafra

Criação: Grupo Trampulim

Figurino: Júnia Melilo

Cenário: Adriana Morales, Flávia Mafra e Tiago Mafra

Iluminação: Tiago Mafra

Sonorização: Cahuê Teixeira

Coordenação técnica: Marcos Nascimento

Produção: Isabela Leite
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UMA SURPRESA PARA BENEDITA

CIRCO

L  Livre para todos os públicos • 60 minutos

Os palhaços Sabonete e Benedita Jacarandá são grandes companheiros, e sempre que 

se reúnem algo insólito acontece. Neste espetáculo, Sabonete decide preparar uma 

surpresa para Benedita que toma rumos inesperados em meio a uma grande confusão. 

Um tema simples e cotidiano acaba gerando situações absurdas e imprevistas. No fim o 

espírito do amor, a paz e o riso prevalecem e quem acaba se surpreendendo é o público!

FICHA TÉCNICA

Concepção: Adriana Morales e Tiago Mafra

Direção: Rogério Sette Câmara

Assistente de direção: Ana Virgínia Guimarães e Sérgio Penna

 Elenco: Tiago Mafra e Adriana Morales

Sonoplastia: Marcos Nascimento

Figurino: Tana Guimarães, Tiago Mafra e Adriana Morales

Costureira: Arlete Barbosa

Cenário: Tana Guimarães

Pintura do cenário: Ângelo Abu

Maquiagem: Adriana Morales e Tiago Mafra

Iluminação: Tiago Mafra

Sonorização: Cahuê Teixeira

Trilha sonora: Adriana Morales e Tiago Mafra

Coordenação técnica: Marcos Nascimento

Produção: Isabela Leite

UMA SURPRESA PARA BENEDITA • FOTO: JOÃO CASTILHO
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INVASÃO DE PALHAÇOS

MUSICAL

L  Livre para todos os públicos • 45 a 60 minutos

Invadir: envolver, submergir, alastrar. O conceito de invasão propõe exatamente isso. 

Um grupo de palhaços desembarca num evento ou lugar elegido estrategicamente 

para transformá-lo em pura diversão. Um convite ao riso, à loucura e à subversão 

empurrando o limite da realidade cotidiana até o lugar da alegria inusitada.

FICHA TÉCNICA

Concepção, roteiro e direção: Grupo Trampulim

Elenco: Adriana Morales, Chaya Vazquez, Poliana Tuchia, Rafael Protzner e Tiago Mafra

Figurino: Poliana Espírito Santo

Trilha sonora: Criação Coletiva

Produção: Isabela Leite

INVASÃO DE PALHAÇOS • FOTO: AUGUSTO BARROS
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OFICINA 1

Jogo do palhaço: estado

A oficina propõe que os participantes experimentem diferentes estados a partir 

de processos conduzidos. Os participantes vão vivenciar o que é ser palhaço, em 

movimento constante e pulsante, e vão entrar em cena para (se) jogar.

Público-alvo | artistas das mais diversas áreas, estudantes de artes, palhaços, músicos e curiosos

Ministrantes | Adriana Morales e Tiago Mafra

Número máximo de participantes | 25 (mínimo de 10 pessoas)

OFICINA 2

O jogo do palhaço – técnica

A oficina trabalha os elementos da técnica clássica de clown como slap stick e 

cascatas (quedas, tapas, tropeços), aliados a práticas que consideramos serem 

ferramentas essenciais para a construção do jogo do palhaço, como improvisação, 

intuição, escuta e conexão, triangulação, apoio, contraponto, composição e conflito.

Público-alvo | artistas das mais diversas áreas, estudantes de artes, palhaços, músicos e curiosos

Ministrantes | Adriana Morales e Tiago Mafra

Número máximo de participantes | 15

OFICINA 3

O	que	as	coisas	significam?

A oficina fundamenta-se na improvisação dirigida por meio de senhas, 

sinais e gestos corporais. Com o objetivo de construir composições 

coletivas e em tempo real, utilizamos a versatilidade do universo do teatro, 

do palhaço e da improvisação musical como inspiração.

Público-alvo | artistas das mais diversas áreas, estudantes de artes, palhaços, músicos e curiosos

Ministrantes | Chaya Vazquez e Poliana Tuchia

Número máximo de participantes | 25
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OFICINA 4

A produção cultural e sua logística

A oficina abordará as diversas etapas da produção de espetáculos. Tópicos como 

planejamento, estruturação operacional e cronograma serão trabalhados de maneira a 

contemplar toda a logística necessária para a realização um espetáculo artístico.

Público-alvo | produtores culturais, artistas e aspirantes do fazer cultural

Ministrante | Isabela Leite

Número máximo de participantes | 25

PENSAMENTO GIRATÓRIO

O estado por trás da máscara do palhaço

Acreditamos que o estado por trás da máscara do palhaço esteja diretamente 

relacionado à entrega do ator, que lançando mão de suas próprias facetas, 

qualidades e desacertos, encontra-se consigo mesmo, num exercício de 

autodescoberta, de suas pulsões e extravasamentos.

A ideia deste Pensamento Giratório é disseminar e experimentar este lugar 

onde mora o palhaço: o entre. Se arriscar ao sair de um território plano, pronto e 

estabelecido, e se permitir viver em estado de acidente. Um estado que não é a 

criação, mas a condição da criação.

INVASÃO DE PALHAÇOS • FOTO: MAIRA CABRAL
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GRUPO XAMA TEATRO
SÃO LUÍS (MA)
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TRAJETÓRIA

Fundado em abril de 2008, 

o Grupo Xama Teatro 

desenvolve diversas ações 

artístico-culturais: montagem 

e circulação de espetáculos, 

oferta de cursos de 

formação, apresentação 

de contadores de histórias, 

produção de encontros e 

festivais de teatro, produção 

e veiculação de programa 

radiofônico e realização de  

pesquisa com foco  

no ator-contador.
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A CARROÇA É NOSSA

TEATRO DE RUA

L  Livre para todos os públicos • 70 minutos

Um dia, Pedoca teve um sonho! Ele viu a si mesmo montado em uma carroça mágica, 

cantando, tocando sanfona e sendo feliz. Quando acordou, encontrou uma carroça 

igualzinha a do sonho, mas não o burro para puxá-la. Resolveu então, sair pelo mundo 

afora à procura de um animal que pudesse conduzir sua carroça mágica. Nessa busca 

encontrou Toinha, que sonhava com um amor verdadeiro; Joaninha, que buscava por 

proteção e Cecé, que queria encontrar sua família.

Durante a jornada, os quatro companheiros relembram seus versos, histórias e canções 

e percebem que seus destinos não se cruzaram à toa!

FICHA TÉCNICA

Direção, dramaturgia e música: Lauande Aires

Elenco: Gisele Vasconcelos, Renata Figueiredo, Lauande Aires e Cris Campos

Figurino: Cacau de Aquino

Maquiagem: Cris Campos

Adereços: Renata Figueiredo, Cris Quaresma e Tereza Nascimento Ferreira

Projeto gráfico: Jonilson Bruzaca

Fotografia: Márcio Vasconcelos

Concepção original: Cláudio Vasconcelos

Produção de vídeo: Beto Pio

A CARROÇA É NOSSA • FOTO: MARCIO VASCONCELOS
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OFICINA

Contar histórias: a arte da memória

A partir da oralidade e da musicalidade, no verso e na narrativa em prosa, e das 

aproximações com o brincante de rua, a oficina visa trabalhar a memória e a tradição 

como alimento para o ator contador brincante, tendo como fundamento a noção de 

pertencimento.

Público-alvo | atores e estudantes de teatro

Ministrante | Gisele Soares de Vasconcelos

Número máximo de participantes | 25

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Memória, oralidade, dramaturgia e performance

Quando grupos de teatro buscam obras autorais que possam dialogar com suas 

pesquisas teatrais, a presença de um dramaturgo e suas referências torna-se 

extremamente importante. Mas quem é esse dramaturgo? Quais suas fontes? 

De onde parte? Como constrói a obra? Todas essas questões envolvem uma 

particularidade em relação ao autor, a proposta estética e política do grupo, sua 

inserção nesse grupo e as contribuições de cada um para a composição da obra. Da 

oralidade ao texto escrito, a dramaturgia do espetáculo A carroça é nossa segue um 

caminho de experiências compartilhadas por atores contadores brincantes, tendo 

como ponto de partida a tradição e a memória.

A CARROÇA É NOSSA • FOTO: MARCIO VASCONCELOS
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IN-PRÓPRIO COLETIVO
CUIABÁ (MT)
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TRAJETÓRIA

O in-Próprio Coletivo é um encontro 

entre seis artistas do teatro, da música 

e das artes visuais residentes em 

Cuiabá (MT). Surgiu em 2013 com a 

necessidade de estabelecer trocas  

e experimentar uma dramaturgia tecida 

na pluricentralidade das propostas e 

em processos não hierarquizados.
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ORAMORTEM

TEATRO ADULTO

12  Não recomendado para menores de 12 anos • 40 minutos

OraMortem é um momento inesperado, um delírio criado no 

encontro da Velha com o Menino. Dois personagens se fragmentam 

em reflexos e projeções para expor aquilo que não cabe, que é 

desajustado, que escapa das clausuras do espaço-tempo.

FICHA TÉCNICA

Concepção: Daniela Leite

Atores criadores: Daniela Leite e Felipe Vicentim

Criação e execução da trilha sonora: Estela Ceregatti, Jhon Stuart 
e Luiz Gustavo Lima

Concepção e operação de luz: Karina Figueredo

Cenário: Luis Segadas e Daniela Leite

Cenotécnicos: Ló Ferreira e Hiago Gonçalves

Confecção de figurino: Adalgiza Barros e Jane Klitzke

Fotografia: Latitude Filmes

ORAMORTEM • FOTO: LATITUDE FILMES
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Corpo e luz: 
experimentações de 
grafias	no	espaço

A proposta desta oficina é investigar as 

imagens, grafias e cenas que surgem 

a partir da relação entre corpo, luz e 

espaço.

Público-alvo | estudantes e artistas de dança, teatro  
e artes visuais com mais de 16 anos

Ministrantes | Daniela Leite e Karina Figueredo

Número máximo de participantes | 15

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Corpo ex-posto: disparador 
de possibilidades

Nesta proposta, o corpo é pensado como 

um devir, ou seja, uma potência de criação no 

teatro. O ator/performer pode, na sua prática, 

vivenciar possibilidades diversas, para além de 

toda e qualquer forma preestabelecida. Nesse 

sentido, pretende estreitar as fronteiras entre 

as linguagens artísticas, desarticular a noção de 

ficção e propor o contato entre os artistas  

e o público, expondo as engrenagens técnicas  

e estrutura interna da criação.
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LES TROIS CLÉS
RIO DE JANEIRO (RJ)
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TRAJETÓRIA

A Cia. Les Trois Clés (As Três 

Chaves), fundada em 2006, tem 

quatro montagens autorais em 

seu repertório: O último passeio 

de Buster Keaton, Macondo, 

A gigantea e Silêncio. O grupo 

investiga as possibilidades de 

um teatro cujo principal veículo 

de expressão se situa além das 

palavras. Passou por vários países 

e festivais internacionais (França, 

Alemanha, Romênia, Brasil, Espanha 

e Nova Caledônia), recebendo um 

prêmio no Festival de Avignon e 

participando do Circuito Sesc Rio de 

Artes Cênicas.
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A GIGANTEA

FÁBULA DRAMÁTICA

12  Não recomendado para menores de 12 anos • 58 minutos

Em uma região desértica de um país imaginário, o menino Makou vive com 

sua mãe. Todos os dias ele sai à procura de água. Certa manhã Makou é 

sequestrado por um tirano, líder de um exército de seres híbridos (homens/

bestas), que o recrutam à força e o transformam em um menino soldado. 

Começa, então, sua luta por sobrevivência e seu nomadismo. A inocência o 

abandona mas, em sonho, ele procura reconquistar a infância e reencontrar a 

Gigantea, a raiz que fornece água, o ouro azul.

FICHA TÉCNICA

Texto e direção: Eros P. Galvão

Elenco: Alexandre Scaldini, Brenda Villatoro, Bruno Oliveira, Eric Meireles, 

Eros P. Galvão, Leandro Vieira e Vanessa Dias

Trilha sonora: Denis Verdier

Concepção dos bonecos e acessórios: Eros P. Galvão,  
Alejandro Nuñez Flores, Adriano Siqueira e Marcelo Vargas Silva

Colaboração: Fábio Simões Soares

Figurino: Maria Adélia

Adereços/máscara: Maria Adélia, Sigfrido Rivera e Claudine Messonnier

Fotografia: Eric D’ell Herba

A GIGANTEA • FOTO: ERICK DELL HERBA
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OFICINA

Oficina	de	teatro	gestual	e	de	animação

A oficina propõe compartilhar uma das etapas fundamentais do processo criativo 

do grupo, a investigação da relação entre formas inanimadas e as possibilidades 

expressivas do trabalho do ator, proporcionando soluções e desafios teatrais.

Público-alvo | atores, bailarinos, músicos, professores de artes cênicas e circenses

Ministrante | Eros P. Galvão

Número máximo de participantes | 15

PENSAMENTO GIRATÓRIO

O grupo propõe encontros e debates sobre o nascimento da parceria entre a 

Anistia Internacional e a Companhia Les Trois Clés. Como se articulam o ato 

político e o olhar poético em torno do tema das crianças soldados e da falta de 

água no mundo atual. Quais desafios se apresentam ao encenar tais temas e 

quais fronteiras se estabelecem entre a ficção e a realidade.

A GIGANTEA • FOTO: ERICK DELL HERBA

10
7

P
al
co
	G
ir
at
ó
ri
o
	2
0
16

miolo_CPG2016_190x245mm.indd   107 10/4/16   2:55 PM



DUDUDE HERMANN
BELO HORIZONTE (MG)
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TRAJETÓRIA

Inicia seus estudos nos anos 1970 como 

parte da geração do Grupo Trans-Forma 

Belo Horizonte (MG). Dirigiu seu estúdio de 

1994 a 2008 e a Benvinda Cia. de Dança 

de 1992 a 2007. Foi bolsista do MinC do 

Brasil – projeto Bolsa Virtuose 2000, em 

residência na França a convite de Josej 

Nadj (Diretor do Centro Coreográfico de 

Orleans). Em 2003-2004 desenvolveu 

o projeto “Poética de um andarilho – a 

escrita do movimento no espaço de fora”,  

viabilizado pela Bolsa Vitae de Artes. Em 

2010 inaugura seu atelier, onde cria seus 

trabalhos e promove ações focadas na arte 

contemporânea, envolvendo artistas de 

várias partes do Brasil e do mundo.

DUDUDE HERMANN
BELO HORIZONTE (MG)
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A PROJETISTA

DANÇA

12  Não recomendado para menores de 12 anos • 1h10

Em um projeto não existe nada além de um enorme espaço vazio a ser ocupado. Sua 

nutrição é a vontade, o desejo de existir, de voar. A Projetista transita por terrenos 

áridos, secos, desnutridos, muito rasos. Todos repletos e plenos de possibilidades de 

construção, onde só a imaginação alcança. Ela se utiliza do nada para preencher o 

vazio do mundo, projetando-se no espaço um pouco mais à frente.

FICHA TÉCNICA

Concepção, intérprete e texto: Dudude

Direção: Cristiane Paoli Quito

Assistência: Lydia Del Pichia

Figurino: Marco Paulo Rolla

Trilha sonora: Natalia Mallo e Danilo Penteado

Desenho de luz: Bruno Cerezoli

Técnico de luz: Rodrigo Campos

Captura de imagem e vídeo: Joacelio Batista e Frederico Herrmann

Suporte técnico de som e imagem: Frederico Herrmann

Cenotécnico: Helvécio Izabel

Produção: Patricia Imaculada de Matos

Agente: Jacqueline Castro

A PROJETISTA • FOTO: ROBERTO SIQUEIRA
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A PROJETISTA • FOTO: ROBERTO SIQUEIRA

OFICINA

Dança contemporânea e seus assuntos

Ativar a potência do corpo usando de ferramentas específicas do movimento, como 

peso, eixo, impulso, espacialidade, dinâmica, lateralidade, equilíbrio, musicalidade etc. 

Estimular os sentidos da percepção construindo estados singulares de dança. Usar 

frases de movimentos sequenciais com intuito de ampliar a memória do movimento, 

usar da improvisação com o sentido de aguçar a percepção. Por fim, treinar e 

compreender o que pode vir a ser um estado de dança.

Público-alvo | bailarinos com horizontes diversos, artistas da cena e pessoas com prática corporal e curiosas sobre 
movimento. Recomendado para maiores de 18 anos.

Ministrante | Dudude Herrmann

Número máximo de participantes | 20

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Todo artista atuante na cena do espetáculo tem como desejo e missão compartilhar 

seu trabalho com um público diversificado. A produção de sensibilidade só se realiza 

quando completado o círculo: espetáculo versus público. Assim, a proposta do Palco 

Giratório vem ao encontro do desejo primeiro do artista de alcançar o Brasil afora, estar 

em diversos locais, ter contato com os mais diferentes públicos. Isso nutre a alma 

do artista, auxiliando a criar cada vez mais em consonância com a realidade do país. 

Girar, perceber, compartilhar, conhecer, trocar, difundir pelo Brasil, com certeza é uma 

oportunidade maravilhosa, uma experiência de pertencimento pátrio.
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PIVETE CIA. DE ARTE
CURITIBA (PR)
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TRAJETÓRIA

A Pivete Cia. de Arte foi fundada em 1996, na cidade 

de Curitiba. Usando a linguagem da cultura pop, 

do cinema, dos quadrinhos e do bunrako japonês 

como referência, a companhia leva aos palcos temas 

relacionados à arte urbana e a estéticas realistas, 

conquistando um público heterogêneo e fugindo das 

características comumente utilizadas na dramaturgia 

do teatro de bonecos. Entre os trabalhos de destaque 

estão a peça CWB número zero (1990) e Alice no país 

das maravilhas (2004).
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O RATO

TEATRO DE ANIMAÇÃO

10  Não recomendado para menores de 10 anos • 40 minutos

Em um prédio antigo da cidade de Curitiba, um bebê e um rato compartilham uma 

barra de chocolate. Uma trama tecida no confronto entre o grotesco e o sublime, 

representados na relação entre o rato e o bebê. A narrativa remete à lógica dos 

contos de fadas clássicos, com personagens assustadores de um lado e a virtude 

representada pela vulnerabilidade a ser superada do outro. A peça inverte o sentido 

óbvio da moral das fábulas para que o espectador não tenha compaixão, mas 

compreenda o sentido e a necessidade da tolerância. O roteiro é inspirado em uma 

situação corriqueira e complexa no mundo contemporâneo: crianças em situação de 

perigo por descuido dos pais.

FICHA TÉCNICA

Direção: Alfredo Gomes e Beto Lanza

Roteiro: Beto Lanza e Pivete Cia. de Arte

Elenco: Alfredo Gomes, Luciane Figueiredo, Ronaldo Luza e Rubia Romani

Som, luz e cenotecnia: Gisele Dias, Alfredo Gomes, Adilson Magrão e Beto Lanza

Preparação de elenco: Luiz André Cherubini

Bonecos: Inecê Gomes, Amabilis de Jesus e Alfredo Gomes

Adereços: Inecê Gomes, Alfredo Gomes e Adilson Magrão

Cenografia: Alfredo Gomes

Figurino: Amabilis de Jesus

Execução dos figurinos: Geraldine Marie Gomes

Trilha sonora: Vadeco

Iluminação: Rodrigo Ziolkowski

Vídeo: Marcelo Munhoz

Fotografia: Cayo Vieira

Ilustração: André Coelho

Produção: ASPART e Luciane Figueiredo

O RATO • FOTO: CAYO VIEIRA
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OFICINA 1

Princípios da técnica de manipulação direta, técnicas 
complementares e suas aplicações

A proposta desta oficina é instigar o conhecimento e o estudo de técnicas para 

a manipulação direta na arte do teatro de animação a partir das propostas 

experimentadas pela Pivete Cia. de Arte.

Público-alvo | artistas e interessados em aprimoramento técnico na arte do teatro de animação

Ministrante | Pivete Cia. de Arte

Número máximo de participantes | 15

PENSAMENTO GIRATÓRIO

A pesquisa da Pivete Cia. de Arte se desenvolve a partir das vivências do grupo com 

aspectos da vida cotidiana na cidade de Curitiba, em especial os elementos soturnos. 

A dramaturgia parte de histórias e situações reais transpostas para a linguagem da 

animação, extraindo suas referências estéticas da arquitetura e dos traços das artes 

dispostas nos muros, mobiliários urbanos e ruas da cidade. Quanto à composição, e 

consequente interpretação, o grupo usa a técnica de animação direta como a forma de 

dar “alma” tanto aos bonecos quanto aos cenários dos espetáculos.

O RATO • FOTO: CAYO VIEIRA

O RATO • FOTO: CAYO VIEIRA
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RODRIGO CRUZ 
E RODRIGO CUNHA

GOIÂNIA (GO)
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RODRIGO CRUZ 
E RODRIGO CUNHA

GOIÂNIA (GO)

TRAJETÓRIA

Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha iniciam 

suas investigações dentro de um processo 

criativo e colaborativo em busca de um 

corpo persuasivo e brincante. Nasce Dúplice. 

Paralelamente nasce Espécie, um encontro 

entre Valéria Braga e Rodrigo Cunha em 

busca de um corpo alterado. Deslocamentos, 

afirmações e inquietações cênicas que 

completam oito anos ininterruptos de 

circulação/pesquisa, conquistando 

premiações e reconhecimentos de crítica 

dentro e fora do país.
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DÚPLICE • FOTO: LAYZA VASCONCELOS

DÚPLICE

DANÇA

L  Livre para todos os públicos • 55 minutos

A cena bruta, a lida, a luta. Do encontro de um bailarino-ator com um ator-

bailarino surgem dois mercadores vendendo a mesma cena, dois artistas cênicos 

representando uma mesma mercadoria, dois pólos antagônicos e interdependentes. 

Com parco aparato tecnológico, a trama se desvela sustentada pela cumplicidade e o 

diálogo corporal, num jogo físico e rítmico, cênico e sonoro, alternando sons e silêncios, 

movimentos e pausas, ininterruptamente. Duas pessoas distintas, dois únicos. Frente 

a frente, lado a lado, ora duo ora duelo. Um e outro, você e outro você, você e você 

mesmo. Dobrado, fingido, forjado. Dúplice.

FICHA TÉCNICA

Autores-intérpretes: Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha

Trilha sonora: Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha

Direção: Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha

Concepção de luz: Rodrigo Assis

Colaboração artística: Erica Bearlz, Ernesto Gadelha e Valéria Braga

Fotografia: Layza Vasconcelos e Raoni Gondim

Iluminotécnica: David Galvão

Direção de produção: Rodrigo Cruz
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| REPERTÓRIO

ESPÉCIE

DANÇA

14  Não recomendado para menores de 14 anos • 50 minutos

Espécie é uma performance intensivamente imersiva que, de forma paradoxal, na era 

dos dispositivos altamente tecnológicos, faz uso da sonoridade corporal e de um simples 

artefato analógico, um aparelho celular, fora o corpo do performer. Em um ambiente 

completamente escuro um roteiro que evolui de forma surpreendente se desenvolve, 

aguçando e desafiando nossos sentidos e convocando nossos medos e fobias. A 

imersão promovida pela ausência de luz, junto à intensidade energética do ator, promove 

um estado de consciência alterada através da transformação contínua do seu corpo e do 

próprio espectador, que ao cabo de alguns minutos começa a perceber o entorno nos 

seus mínimos detalhes, tensionando a relação entre indivíduo, coletivo e ambiente.

FICHA TÉCNICA

Direção e concepção: Valéria Braga

Atuação: Rodrigo Cunha

Pesquisa corporal: Kleber Damaso

Fotografia: Fabíola Moraes e Daniel Calil

Poema: Fernando Carballido

Designer gráfico: Ronan Gonçalves

Produção: Rodrigo Cruz e Rebento

ESPÉCIE • FOTOS: LAYZA VASCONCELOS 
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OFICINA

Dúplice Espécie

A oficina busca compartilhar os processos criativos dos dois espetáculos, focando 

no elementar: o corpo do ator/bailarino/criador. Treinar e aprimorar a disposição e a 

atenção, desenvolvendo um corpo cênico capaz de se sustentar sozinho, desprovido 

de aparatos.

Público-alvo | crianças, adolescentes ou adultos

Ministrantes | Rodrigo Cunha, Rodrigo Cruz e Valéria Braga

Número máximo de participantes | 25

PENSAMENTO GIRATÓRIO

A composição poética Dúplice e Espécie instaura em cena aberta 

sonoridades e gestualidades que remetem e se deslocam entre a 

experiência brincante e o mergulho profundo na escuridão. O familiar em 

estado de estranhamento e o estranho em estado de reconhecimento. Para 

onde apontam essas obras cênicas? A pesquisa leva ao descobrimento da 

linguagem ou é a linguagem que mostra o desenrolar da pesquisa?
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TEATRO DE AÇÚCAR
BRASÍLIA (DF)
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TRAJETÓRIA

Núcleo de produção de 

espetáculos com dramaturgia 

original e intenso trabalho 

interpretativo. Em nove anos de 

existência o Teatro de Açúcar 

produziu e se apresentou em 

diversas cidades do Brasil e da 

Espanha. Entre seus espetáculos 

estão: Além do que se vê (Prêmio 

Sesc 2008: Melhor Cenografia 

e Melhor Atriz), A vida impressa 

em xerox e Naufragé(s), em 

coprodução com o Centro 

Dramático Nacional Francês La 

Comédie de Saint-Étienne.A
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ADAPTAÇÃO • FOTO: DIEGO BRESANI

ADAPTAÇÃO

TEATRO ADULTO

10  Não recomendado para menores de 10 anos • 60 minutos

O espetáculo conta a história de personagens em um momento de adaptação como 

meio de sobrevivência: um diretor teatral frustrado que não consegue sair de uma crise 

criativa e decide mudar de profissão; uma atriz recém-chegada à cidade grande que 

precisa se acostumar à solidão do novo estilo de vida; uma transexual que adaptou 

seu corpo para poder seguir vivendo nele; um dinossauro que não sabe se sobreviverá 

às adaptações da espécie. Todos estão unidos por um drama em comum: o medo de 

morrer, se transformar, deixar de existir, como se alguém escrevesse ou adaptasse 

suas histórias, recriando, agregando e, o mais temível, eliminando personagens.

FICHA TÉCNICA

Texto, direção e interpretação: Gabriel F.

Assistente de direção e iluminação: Igor Calonge

Música original e direção musical: Marco Michelângelo

Produção musical: Rubi

Pianista: Renio Quintas

Cenografia e figurino: Gabriel F.

Fotografia: Diego Bresani

Direção de produção: Luiza Guimarães
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ADAPTAÇÃO • FOTO: DIEGO BRESANI

OFICINA

A interpretação autoral

A oficina pretende compartilhar as técnicas de criação dos textos dramáticos e 

personagens do Teatro de Açúcar, e se fundamenta na criação dramatúrgica  

através de improvisações e da utilização do ator como matéria-prima do processo 

de dramaturgia.

Público-alvo | adultos e/ou jovens a partir de 16 anos, profissionais e amadores

Ministrantes | Gabriel F. e Marco Michelângelo

Número máximo de participantes | 10 (adaptável)

PENSAMENTO GIRATÓRIO

O Teatro de Açúcar propõe uma discussão sobre a identidade sexual e as 

questões de gênero no teatro. O objetivo é debater sobre o tratamento 

dramatúrgico de personagens estigmatizadas por sua condição sexual, assim 

como sobre a importância, a necessidade e as capacidades do trabalho social 

do teatro, a responsabilidade dos artistas como formadores de opinião e a 

utilização dessa desmistificação como ferramenta eficaz de educação social 

contra a intolerância e a homofobia.
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COLETIVO SER TÃO TEATRO
JOÃO PESSOA (PB)
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COLETIVO SER TÃO TEATRO
JOÃO PESSOA (PB)

TRAJETÓRIA

O Coletivo Ser Tão Teatro é um grupo de pesquisa que 

surgiu em 2007 na cidade de João Pessoa a partir da 

reunião de alunos e profissionais das artes cênicas do 

Departamento de Teatro da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). O grupo vem se destacando no cenário 

artístico nacional há oito anos com uma trajetória de 

sucesso e uma pesquisa especialmente voltada para 

o trabalho do ator, teatralidade, musicalidade e para 

o treinamento físico/energético. Ao longo de sua 

história, foram montados os espetáculos: Vereda da 

salvação (2007), Farsa da boa preguiça (com Clowns 

de Shakespeare – 2010), Coronel de macambira – 

experimento (2010), Flor de macambira (2011), Farsa da 

boa preguiça (remontagem com elenco exclusivo do 

grupo – 2012), Alegria de náufragos (2015). Desde 2008 

o grupo realizou cinco edições da Mostra de Teatro de 

Grupo, evento que tem sido um espaço de intercâmbio 

artístico entre grupos brasileiros.

12
7

P
al
co
	G
ir
at
ó
ri
o
	2
0
16

miolo_CPG2016_190x245mm.indd   127 10/4/16   2:55 PM



FLOR DE MACAMBIRA

FÁBULA

L  Livre para todos os públicos • 60 minutos

Flor de Macambira é uma festa popular com música, comicidade, cor e teatralidade 

que conta a história da jovem Catirina, a mais bela flor da Fazenda Macambira, 

que sucumbe aos vícios e tentações mundanas e, para salvar a si e a seu amado, 

mergulha nas profundezas de sua alma. Tipos do cotidiano brasileiro como o coronel 

sanguinário, o padre mercantilista, o bicheiro corrupto e o triunvirato do capitalismo: o 

economista ilusionista, o banqueiro especulador e o marqueteiro enganador vão sendo 

apresentados, quadro a quadro, no espetáculo.

FICHA TÉCNICA

Texto livremente inspirado na obra Coronel de Macambira,  
de Joaquim Cardozo, Rosyane Trotta e Ser Tão Teatro

Concepção e encenação: Christina Streva

Direção musical: Beto Lemos e Zé Guilherme

Elenco: Gladson Galego, Isadora Feitosa, Polly Barros, Thardelly Lima,  
Zé Guilherme, Fabiano Formiga, Cida Costa, Rafael Guedes e José Hilton

Produtor: José Hilton

Técnico de iluminação: Felipe Diniz

FLOR DE MACAMBIRA • FOTO: ANDERSON SILVA
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OFICINA

Ser tão energético

Oficina para atores e não atores que desejam conhecer a metodologia do processo 

criativo utilizado pelo Coletivo Ser Tão Teatro. A partir da construção de um estado de 

jogo, propõe-se a criação de dinâmicas de relação entre os atores, o texto e demais 

elementos cênicos contidos no teatro popular e nos folguedos populares pesquisados 

pelo grupo (cavalo-marinho, capoeira e frevo).

Público-alvo | atores e não atores

Ministrante | Coletivo Ser Tão Teatro

Número máximo de participantes | 20

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Construindo a cena com o Ser Tão: 
procedimentos técnicos e poéticos a 
partir do cavalo-marinho

Pretende-se discutir com o público como a investigação sobre o Teatro Popular, os 

folguedos do boi (cavalo-marinho) e o estudo dos ritmos brasileiros contribuíram para 

o processo de criação do espetáculo Flor de Macambira. A proposta é refletir sobre 

o saber artístico popular e o interesse crescente das artes cênicas pelos estudos 

centrados nas manifestações populares. Para finalizar, uma breve explanação sobre 

os processos criativos do ator, e a reflexão de como estes folguedos servem de 

elementos técnicos e poéticos para criação da máscara facial, da corporalidade 

extracotidiana, das ações físicas, da relação com o público, do ritmo, da construção de 

personagens e da criação de cenas.
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TEATRO MÁQUINA
FORTALEZA (CE)
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TRAJETÓRIA

Criado em 2003, o Teatro 

Máquina investiga o corpo e 

a presença, o gesto em sua 

decupagem, a palavra como 

imagem. É um coletivo que se 

reúne diariamente para pensar 

e praticar formas de se manter 

junto. Seu teatro toma forma na 

sala de ensaios, no encontro com 

o texto e com as ideias de outros 

colaboradores em um espaço de 

exploração e invenção.
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DIGA QUE VOCÊ ESTÁ DE ACORDO! – MÁQUINAFATZER

DRAMA

18  Não recomendado para menores de 18 anos • 50 minutos

Tentando fugir da Primeira Guerra Mundial, quatro soldados se veem confinados numa 

casa, à espera de uma possível revolução. Em meio ao conflito e às condições sigilosas 

de refugiados, o grupo tenta chegar a um consenso para cada decisão, em paródia à 

formação dos sovietes. Entre as figuras, Fatzer é o egoísta. Na encenação do Teatro 

Máquina, o grupo dá forma à narrativa com tensão, repetição e engajamento físico e 

construção/destituição de uma língua em invenção. O espetáculo traz fragmentos da 

peça Decadência do egoísta Johann Fatzer, escrito por Bertolt Brecht entre 1926 e 1931.

FICHA TÉCNICA

Direção: Fran Teixeira

Elenco: Fabiano Veríssimo, Felipe de Paula, Márcio Medeiros, Levy Mota e Loreta Dialla

Tutoria: Guillermo Cacace

Colaboração: Júlia Sarmento, Michael Wehren (Friendly Fire) e Stephane Brodt (Amok Teatro)

Produção: Fran Teixeira, Levy Mota e Ana Luiza Rios

Criação de sonoplastia: Ayrton Pessoa Bob (orientador), Marcos Paulo Leão (assistente),  
Israel Silveira (assistente), Glauber Bass, Laylton Maia, Marcelo Freitas, Marcos Au Coelho,  

Matheus Ramilen, Rami Freitas, Saulo de Castro e Tuilla Cláudia

Cenografia: Frederico Teixeira

Cenotecnia: Fernando Casari (orientador), Diego Brito, Gabura Mn, Israel Silveira, Jacqueline Brito e Pedro Moreira

Objetos cenográficos: Alex Ferreira

Iluminação: Walter Façanha

Figurino: Diogo Costa

Costureiras: Francisca Maria, Odaíde Baía e Tetê Ferreira

Adereços de couro: Muñoz Aguirre

Vídeos: Andrei Bessa

Fotografia: Deivyson Teixeira

Operador de luz: Ciel Carvalho e Ana Luiza Rios

Operador de som: Fran Teixeira
MAQUINAFATZER • FOTO: DEYVISON TEIXEIRA
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| REPERTÓRIO

O CANTIL

DRAMA

12  Não recomendado para menores de 12 anos • 40 minutos

O Cantil surge de uma leitura bastante específica de A exceção e a regra, de Bertolt 

Brecht, onde a palavra é suprimida para que o gesto seja enfatizado e o trabalho dos 

atores possa ser refuncionalizado pelo exercício de demonstração e manipulação. 

Trata-se, portanto, de uma viagem sem espaço nem tempo definidos. Dois homens 

seguem à procura de algo. Para o patrão a viagem é urgente e aterradora, para o 

empregado é apenas objeto de seu ganha-pão. Entre os dois se estabelece uma 

relação nos extremos da desconfiança total e da pura subserviência, relação essa 

transfigurada pela ausência/presença do cantil.

FICHA TÉCNICA

Texto e direção: Fran Teixeira

Produção: Levy Mota e Fabiano Veríssimo

Elenco: Ana Luiza Rios, Acauã Pessoa, Fabiano Veríssimo, Levy Mota, Loreta Dialla 
e Márcio Medeiros

Cenário: Frederico Teixeira

Figurino: João Zabaleta

Trilha sonora e sonoplastia: Dustan Gallas

Animação: Ramon Cavalcante

Iluminação: Walter Façanha

Operador de som: Wellington Fonseka

Operador de luz: Ciel Carvalho

Fotografia: Deyvison Teixeira e Walmick Campos

O CANTIL • FOTO: DEYVISON TEIXEIRA
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JOÃO BOTÃO

INFANTIL

L  Livre para todos os públicos • 40 minutos

Numa livre adaptação de um romance de Michael Ende, o grupo recria a situação-

motivo, ambientada numa pequena ilha inventada. Os quatro habitantes de 

Pequeno se veem diante de uma grande novidade: a chegada de um bebê. O 

espaço é pequeno demais para mais um e todos precisam se entender para tentar 

resolver esse problema.

FICHA TÉCNICA

Direção e dramaturgia: Fran Teixeira

Produção: Levy Mota e Fabiano Veríssimo

Elenco: Levy Mota, Ana Luiza Rios, Márcio Medeiros, Fabiano Veríssimo e Loreta Dialla

Direção musical: Consiglia Latorre

Iluminação: Teatro Máquina

Figurino: Fran Teixeira

Cenografia: Elaine Nascimento e Fran Teixeira

JOÃO BOTÃO • FOTO: THALITA LOPES
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LEONCE E LENA

COMÉDIA

12  Não recomendado para menores  
de 12 anos • 60 minutos

Leonce e Lena, escrita em 1836, é a única 

comédia de Georg Büchner. A peça 

trata da história de dois jovens nobres, o 

príncipe Leonce, do Reino de Popo e a 

princesa Lena, do Reino de Pipi. Ambos 

estão prometidos em casamento, 

mas fogem porque rejeitam essa 

ideia. Por acaso, encontram-se e se 

apaixonam, sem chegar a conhecer 

suas identidades. No desfecho, o rei 

aceita casar os dois disfarçados de 

títeres sofisticadíssimos, para não 

abdicar da festa. A montagem do 

Teatro Máquina cria situações de 

jogo que expõem o encontro dos 

jovens amantes em uma dinâmica 

de velocidade e brincadeira, 

oferecendo ao público um 

pretexto para a discussão sobre 

o ócio e a liberdade.

FICHA TÉCNICA

Direção: Fran Teixeira

Texto: Georg Büchner

Elenco: Ana Luiza Rios, Edivaldo Batista, 
Felipe de Paula, Levy Mota,  

Loreta Dialla e Márcio Medeiros

Figurino: Diogo Costa

Assistência de figurinos e adereços: 
Thais de Campos e Loreta Dialla

Iluminação: Walter Façanha

Cenografia: Teatro Máquina

Cenotécnico: Josué
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RÉPÉTER

DRAMA

12  Não recomendado para menores de 12 anos • 40 minutos

Um espaço público, um homem, uma corda, outro homem, uma caixa, quatro rosas, 

outros dois homens, uma mulher, outra mulher. O tempo diluído pelo olhar, o espaço 

ressignificado pelo tempo, o olhar fragmentado pela repetição das ações. A espera, o 

esforço, a surpresa, o non-sense, o duplo, o desencanto. Seis ações vistas de ângulos 

diferentes, corpos multiplicados, símiles de gestos, espelhamento de situações em 

torno da despedida.

FICHA TÉCNICA

Direção: Fran Teixeira e Márcio Medeiros

Dramaturgia: Fran Teixeira

Produção: Levy Mota e Fabiano Veríssimo

Elenco: Ana Luiza Rios, Levy Mota, Márcio Medeiros, Loreta Dialla e Fabiano Veríssimo

Fotografia: Deyvison Teixeira

Figurino: Fran Teixeira e Loreta Dialla

Iluminação: Teatro Máquina
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OFICINA

Gesto	e	narração:	experiência	e	criação	ficcional	
para o trabalho do ator

A oficina pretende oferecer ao trabalho do ator novas formas de explorar a 

narração e o gesto, definição e decupagem, a partir de exercícios focados na 

troca de papéis, na fala dirigida e na experimentação da presença do narrador 

como sujeito épico.

Público-alvo | atores, artistas e estudantes de teatro

Ministrante | Teatro Máquina

Número máximo de participantes | 25

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Fragmento e criação: procedimentos criativos

O Teatro Máquina pretende fazer um giro pelos seus princípios poéticos e suas 

principais produções ao longo dos seus 12 anos de trabalho, abordando os 

diversos tratamentos narrativos que o grupo tem desenvolvido e as interfaces 

com outras linguagens como o vídeo, a dança e a performance. O grupo 

exibe também o vídeo Esconde-esconde, e abre um bate-papo com a plateia 

sobre modos de composição, tratamentos da fábula, teatro como espaço de 

resistência e cocriação e a invenção de realidade por meio de procedimentos 

corporais, linguísticos e cenográficos. O vídeo de 12 minutos, produzido em 

2012, tem fotografia do premiado cineasta Leonardo Mouramateus e é uma 

homenagem do grupo a Pina Bausch, através da recriação do poema escrito por 

Heiner Müller para a coreógrafa.
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GRUPO CARMIN
NATAL (RN)
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TRAJETÓRIA

O Grupo Carmin surgiu em 2007 com a peça Pobres 

de marré. Firmou pesquisa sobre exclusão social 

urbana no nordeste brasileiro e circulou por mais de 

20 festivais e mostras pelo Brasil e na França. Em 

2009, montou O auto do Menino Deus. Em 2010, 

realizou o experimento Olha a água, a partir da obra 

A alma boa de Setsuan, de Bertolt Brecht. Em 2011 

montou a peça para crianças Castelo de lençóis, 

inspirada em contos universais. Em 2012 estreou 

Jacy, iniciando a pesquisa de linguagem sobre 

teatro documental. Em 2015 estreou a peça Por que 

Paris?, também na linguagem documental a partir 

da obra de Marguerite Duras.
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JACY

TEATRO DOCUMENTAL

12  Não recomendado para menores de 12 anos • 55 minutos

O espetáculo revela o processo de uma investigação artística a partir de uma frasqueira 

encontrada no lixo, contendo vestígios de vida de uma senhora de 90 anos. A peça 

de teatro documental convida a plateia para acompanhar a trajetória real de uma 

mulher que atravessou a Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar no Brasil, esteve 

no centro de um importante conflito político no Rio Grande do Norte, viveu um amor 

estrangeiro e terminou seus dias sozinha em Natal. De caráter tragicômico, revela fatos 

sobre o abandono dos idosos, a política e o crescimento desenfreado das cidades.

FICHA TÉCNICA

Textos: Pablo Capistrano e Iracema Macedo

Dramaturgia: Henrique Fontes e Pablo Capistrano

Direção: Henrique Fontes

Assistente de direção: Lenilton Teixeira

Consultoria dramatúrgica: Márcio Abreu

Elenco: Quitéria Kelly, Henrique Fontes e Pedro Fiuza

Direção cinematográfica, operador de som, luz e câmera: Pedro Fiuza

Designer de luz: Ronaldo Costa

Direção de arte e cenografia: Mathieu Duvignaud

Trilha sonora: Luiz Gadelha e Simona Talma

Coordenação de produção: Quitéria Kelly

Produção e desenhista: Daniel Torres

Fotografia: Vlademir Alexandre

Contrarregragem: Robson Medeiros

JACY • FOTO: DANIEL TORRES
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| REPERTÓRIO

POBRES DE MARRÉ

TRAGICOMÉDIA

10  Não recomendado para menores de 10 anos • 50 minutos

Pobres de marré conta a história de Maria e Dasdô, duas mulheres que moram na rua, 

mas mendigas talvez não seja a melhor definição para elas. Pedintes? De jeito nenhum, 

porque elas não pedem. Elas reviram o lixo e vagam pelas ruas de um antigo bairro 

da cidade à procura da própria vida. Pobres de marré é uma tragicomédia que nos 

oferece um olhar mais próximo sobre o cotidiano de duas personagens muito reais 

vivendo em um mundo, muitas vezes, surreal.

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia e direção: Henrique Fontes

Atrizes: Quitéria Kelly e Alessandra Augusta

Cenografia: Mathieu Duvignaud

Iluminação: Ronaldo Costa

Operador de luz: Henrique Fontes

Operador de som: Robson Medeiros

Figurino: Grupo Carmin

Maquiagem: Bruno Finizolla

Fotografia: Pablo Pinheiro

Design gráfico: Vítor Bezerra

Produção: Daniel Torres
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OFICINA

Da cidade à cena: texto, vídeo e atuação

Na oficina o aluno conhecerá elementos do teatro documental, 

vivenciados em exercícios que partem do registro escrito, da 

memória e do registro em vídeo. Tendo como método a observação 

de pessoas, locais e situações, o material colhido é transposto para 

dramaturgia cênica e audiovisual.

Público-alvo | todos os interessados

Ministrantes | Henrique Fontes, Quitéria Kelly e Pedro Fiuza

Número máximo de participantes | 20
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PENSAMENTO GIRATÓRIO

Pesquisando a dramaturgia que nasce das ruas, através da observação 

do cotidiano da cidade, dos moradores de rua e das coisas 

abandonadas, o Grupo Carmin encontrou o teatro documental como 

linguagem para sua pesquisa em teatro e cinema. O pensamento 

do grupo que não para de girar em espiral tocará aspectos desta 

linguagem e das montagens que fizeram  

emergir as obras: Pobres de marré (2007); Jacy (2013)  

e Por que Paris? (2015).

JACY • FOTOS: VLADEMIR ALEXANDRE
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MAICYRA LEÃO
ARACAJU (SE)
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TRAJETÓRIA

Desde 2005, Maicyra Leão 

desenvolve ações performáticas 

em espaços públicos, 

produzindo reflexão teórica a 

partir dessa experiência. Pelo 

viés da intervenção urbana 

e em consonância com 

práticas artísticas liminares, 

também desenvolve projetos 

colaborativos articulando modos 

alternativos de produção, criação 

e recepção. Atualmente, se 

dedica a transversalidades entre 

dimensões sociais, artísticas e 

íntimas. É doutora e professora do 

curso de Teatro da Universidade 

Federal de Sergipe.
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| INTERVENÇÃO URBANA

EXPERIMENTOS GRAMÍNEOS

INTERVENÇÃO URBANA

L  Livre para todos os públicos • 1h30

Vestida com uma roupa construída a partir de pedaços de grama artificial, a 

performer desloca-se por ruas de intensa circulação de pessoas, com um regador 

de água, realizando um trajeto moldado pela interação com o público passante. 

A performance parte de um estímulo inicial bem simples, dialogando com 

elementos da cultura popular e da cultura pop, e alcança espaços subjetivos 

inusitados, ganhando intensidade e conquistando pelo contato.

FICHA TÉCNICA

Concepção e realização: Maicyra Leão

Assistência geral: Audevan Caiçara

EXPERIMENTOS GRAMÍNEOS • FOTO: BENJI LAUBIE
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| REPERTÓRIO

SINTONIA AM

PERFORMANCE

12  Não recomendado para menores de 12 anos • 20 minutos

Frequências AM foram responsáveis pela transmissão de 

importantes eventos no início do século 20, incluindo 

notícias do além-mar e sobre guerras. A partir da 

implantação do sistema digital de televisão, no 

Brasil, aos poucos elas serão substituídas. Assim, 

Sintonia AM trata de tecnologias e situações 

obsoletas. Situações que exigem momentos de 

contemplação relacionados a um tempo (ultra)

passado. Para tal, a performer faz uso de poesia, 

ligação telefônica, curativos e carne moída.

FICHA TÉCNICA

Concepção e realização: Maicyra Leão

Assistência geral: Audevan Caiçara
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LUTO

INTERVENÇÃO URBANA

L  Livre para todos os públicos • 30 minutos

Pedalando por entre pessoas e tráfego intenso (fuligem, poluição, canos de escape, 

CO2) uma bicicleta branca, guiada por uma figura feminina em vestido branco, segue 

solitariamente enquanto o negro que brota de sua boca insiste em incomodar. A 

travessia é lenta e a respiração, força vital que nos faz inflar e vibrar, impulsiona 

o movimento que reage ao ritmo frenético de nossas grandes cidades. A ruptura 

aproxima singelezas que nos tornam cúmplices.

FICHA TÉCNICA

Concepção e realização: Maicyra Leão

Assistência geral: Audevan Caiçara
OFICINA

Performagem

Concebida em parceria com a artista visual Manuela Eichner, a oficina 

mescla dinâmicas de um corpo composicional e a técnica de colagem, com 

base em elementos imagéticos do espaço público. Assim, agirá a partir de 

três etapas: corpo como corte; ambiente em camadas e mesclagem.

Público-alvo | estudantes e artistas

Ministrantes | Maicyra Leão e Audevan Caiçara

Número máximo de participantes | 20

PENSAMENTO GIRATÓRIO

Performance como dispositivo

A fala pretende tensionar a noção de performance como conceito e/ou linguagem, 

propondo a compreensão da mesma a partir da noção de dispositif. Entender a 

performance como dispositivo, e não como produto final, implica em viabilizar 

práticas de fronteira entre as linguagens artísticas, que não necessariamente se 

enquadram em categorias de linguagem. Assim, o pensamento giratório pretende 

discutir o que essas práticas procuram tensionar, quais articulações podem ser 

estabelecidas, e também apresentar exemplos de sua ocorrência no Brasil.
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GRUPO PÂNDEGA DE TEATRO
SÃO PAULO (SP)
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GRUPO PÂNDEGA DE TEATRO
SÃO PAULO (SP)

TRAJETÓRIA

Um dos maiores nomes do teatro nacional, conhecida no teatro 

paulistano como dama do underground ou “velha dama indigna”, 

Maria Alice Vergueiro estreou nos palcos em 1962 com a peça  

A mandrágora, sob a direção de Augusto Boal. Na mesma década 

passou a fazer parte do Teatro Oficina, onde atuou, com direção 

de José Celso Martinez Corrêa, na histórica montagem de  

O rei da vela, de Oswald de Andrade. Em 1970 fundou, com Luiz 

Roberto Galizia e Cacá Rosset, o Teatro do Ornitorrinco.  

Além de atriz, foi assistente de direção em Sonho de uma noite  

de verão e Amor de Dom Perlimplim com Belisa em seu jardim, de 

Federico García Lorca, inaugurando o Núcleo 2 da companhia. 

Maria Alice marcou presença em alguns dos mais importantes 

espetáculos do teatro nos últimos 40 anos, entre eles estão 

Mahagonny Songspiel, dirigido por Cacá Rosset, Electra com Creta, 

dirigido por Gerald Thomas e Mãe coragem, por Sérgio Ferrara. 

Em 2007 criou o Grupo Pândega de Teatro e em agosto de 

2010 estreou, sob sua direção e atuação, As três velas, texto de 

Jodorowsky. O espetáculo passou por sete estados brasileiros e 

Havana (Cuba). Recebeu os prêmios: Shell 2010 Paladino do 

Teatro Experimental Brasileiro para Maria Alice Vergueiro; 

Shell 2010 Melhor Ator para Luciano Chirolli; Arte Qualidade 

Brasil 2010 para melhor direção e CPT 2010 Melhor 

Elenco; além de diversas outras indicações.
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| CIRCUITO ESPECIAL

WHY THE HORSE? (POR QUE O CAVALO?)

HAPPENING

16  Não recomendado para menores de 16 anos • 55 minutos

Instigada pelo tema da morte e reconhecendo seu próprio e natural receio diante do 

fim, bem como a força artística que envolve, Maria Alice Vergueiro convocou seus 

parceiros do Grupo Pândega para a criação de um espetáculo em que pudesse ensaiar 

seu derradeiro momento. Um último ensaio, um mergulho nesta temática ao mesmo 

tempo tão pessoal e universal, cerne do imaginário grotesco.

Aos 80 anos e mais de 50 de palco, Maria Alice não pensa em parar. Em suas 

palavras, sempre um pouco irreverentes: “Quero ensaiar a morte para não ser pega 

de surpresa. Com sorte, pode ser que eu morra em cena. Se não, estaremos de 

volta no dia seguinte.”

FICHA TÉCNICA

Idealização: Grupo Pândega de Teatro

Direção: Maria Alice Vergueiro

Dramaturgia: Fábio Furtado

Elenco: Maria Alice Vergueiro, Luciano Chirolli, Carolina Splendore,  
Robson Catalunha, Alexandre Magno, Otávio Ortega e Rafael Faustino

Cenografia: J.C. Serroni

Desenho de luz: Guilherme Bonfanti

Figurino: Telumi Hellen

Direção musical: Otávio Ortega

Assistente de direção: Pedro Monticelli

Direção de movimento: Alexandre Magno

Direção de produção: Carla Estefan

Direção de cena: Elisete Jeremias

WHY THE HORSE • FOTO: VIVIAN MAIA

miolo_CPG2016_190x245mm.indd   152 10/4/16   2:56 PM



OFICINA

O corpo pândego

A oficina pretende uma aproximação através de um conhecimento 

prático do conceito de realismo grotesco. Serão trabalhadas 

qualidades de movimento de fluxo, eixo e peso, a fim de desvelar 

um corpo primeiro, expressivo e idiossincrático.

Público-alvo | estudantes de artes cênicas, atores e atrizes com experiência

Ministrantes | Maria Alice Vergueiro, Carolina Splendore e Robson Catalunha

Número máximo de participantes | 20
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DRAMATURGIA

No seu sentido original e clássico, é “a arte de composição de peças de teatro”.  

A partir do trabalho de Bertolt Brecht (1898-1956), que desenvolveu o conceito de 

uma “dramaturgia épica”, a dramaturgia abrange o texto de origem e os meios cênicos 

empregados na encenação. Abrange as escolhas estéticas e ideológicas que a equipe 

de realização, desde o encenador até o ator, foi levada a fazer. Atualmente, o conceito 

de dramaturgia é ampliado e assume especificidades das expressões artísticas, como, 

por exemplo, a dramaturgia da dança, do ator, da escrita, entre outros.

DRAMA

Termo muitas vezes usado para designar o gênero oposto à comédia, o drama surge 

no século 18, na França, para designar o drama burguês, um gênero intermediário entre 

a tragédia e a comédia. No século 19, surge o drama romântico, no qual há mistura 

de elementos da tragédia e da comédia, quebra das unidades de tempo e espaço, 

multiplicação de personagens e complicação do enredo.

ÉDIPO

É um personagem que dá título a uma peça de teatro grega escrita por Sófocles  

(497 ou 496 a.C. a 406 ou 405 a.C.) por volta de 427 a.C. Aristóteles, em sua Arte 

poética, considerou essa obra o mais perfeito modelo de tragédia grega. Nela, 

o personagem principal descobre ser o culpado pela peste que assola a cidade 

governada por ele, Tebas. E descobre ainda, por um oráculo, que os terríveis 

acontecimentos resultam dele ter matado o próprio pai e desposado a mãe, fato 

que ele desconhecia. O destino trágico desse herói o situa no interior de uma longa 

maldição entranhada em sua família.

LEAR

Personagem principal da tragédia Rei Lear, escrita pelo dramaturgo inglês William 

Shakespeare (1564-1616) em torno de 1605. A peça conta a história de um rei idoso 

que decide dividir seu reino entre as três filhas, mas que acaba deserdando a filha mais 

nova que se recusava a bajulá-lo. A trama é permeada por histórias paralelas, traições, 

loucura e ambições desmedidas, envolvendo disputas familiares e guerras.

EXPRESSÕES EM ARTES CÊNICAS
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HAMLET

Personagem-título de uma tragédia de William Shakespeare, escrita entre 1599 e 1601. 

A peça é situada na Dinamarca e conta a história de um príncipe que deseja vingar 

a morte do pai, assassinado pelo próprio irmão, Claudius, que, em seguida desposa 

sua esposa, a rainha Gertrudes. Contendo, mas também libertando seus impulsos 

assassinos, o jovem Hamlet realiza uma série de monólogos em que se questiona 

sobre o sentido da existência.

TEATRO NÔ JAPONÊS

Nō, nô, nou ou noh é uma forma clássica de teatro profissional japonês que combina 

canto, pantomima, música e poesia. Executado desde o século 14, é uma das formas 

mais importantes do drama musical clássico japonês. O termo nō deriva da palavra 

japonesa que quer dizer talento ou habilidade. Muitas de suas personagens usam 

máscaras. Deu origem a outras formas dramáticas, como o Kabuki. Um dos seus mais 

importantes dramaturgos é Zeami Motokiyo (1363-1443) que também deixou tratados 

sobre a arte de interpretar.

SAMUEL BECKETT

Samuel Beckett (1906-1989) foi um escritor e dramaturgo irlandês, considerado um dos 

mais influentes do século 20. Possui um trabalho que propõe encenações minimalistas 

que questionam o ser humano de forma incisiva, com tons de humor e forte ironia. 

Sua obra é marcada por abordar frequentemente questões relacionadas ao fim, à 

efemeridade e à morte, sendo Esperando Godot uma de suas peças mais famosas. .

ESTRUTURA MINIMAL

Derivada de minimalismo, trata-se de uma vertente das artes 

contemporâneas que teve maior repercussão em áreas como artes 

visuais, design e música. Surgiu nos Estados Unidos, na década de 

1960, e utiliza em suas obras um mínimo de recursos. Por exemplo, 

a pintura usa um número limitado de cores e formas geométricas 

simples. Na música, algumas composições minimalistas são realizadas 

apenas com duas notas.
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DRAMATIS PERSONA

Segundo Patrice Pavis, consistia na lista de personagens ou máscaras que antecediam 

as antigas edições de textos teatrais. “Tratava-se de nomear e de caracterizar em 

poucas palavras as personagens do drama, de esclarecer de imediato a perspectiva do 

autor (...) e de orientar o julgamento do espectador”.

CLOWNESCO

Vem do inglês clown, que equivale a palhaço. As duas palavras têm origens 

etimológicas distintas, já que palhaço vem do italiano paglia (palha) – material de 

revestir colchões, de onde era tirado o tecido grosseiro para os figurinos desses 

personagens. No entanto, o uso das duas expressões é bastante parecido. Atualmente, 

a palavra palhaço tem uso mais abrangente na língua portuguesa, enquanto clown é 

mais restrito ao personagem cômico do circo, rua ou teatro.

HAPPENING

Designa uma forma de arte que surgiu nos Estados Unidos nos anos 1950 e que une 

teatro e artes visuais. A tradução mais próxima em português é acontecimento, o que já 

diz muito sobre esta expressão já que são obras sem texto e sem representação, que 

ocorrem em tempo real e sem distinção entre artistas e espectadores. Alguns nomes 

de referência são Allan Kaprow (1927-2006), John Cage (1912-1992), Joseph Beuys 

(1921-1986) e o brasileiro Flávio de Carvalho (1899-1973).

Referências

BRASIL ESCOLA. Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/artes/minimalismo.

htm Acesso em: 10 de mar. 2016

ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/

aplicexternas/enciclopedia_ic/> Acesso em: 14 de jan. 2013

FONSECA, Tania Maria Galli. Clown, o aveso de si: uma análise do clownesco  

na pós modernidade. [Dissertação de Mestrado] Porto Alegre: Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, 2003.

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. 3ª Ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.

15
6

P
al
co
	G
ir
at
ó
ri
o
	2
0
16

miolo_CPG2016_190x245mm.indd   156 10/4/16   2:56 PM



1998

Antimatéria

Ana Vitória Dança Contemporânea (RJ)

Out-cry

Armazém Companhia de Teatro (RJ)

O auto da barca do inferno

Grupo Imbuaça (SE)

O médico camponês

Companhia de Teatro Medieval (RJ)

Roda saia gira vida

Teatro Anônimo (RJ)

A confissão de leontina

Olair Coan (SP)

1999

Mundéu: o segredo do mundo

Usina do trabalho do ator (RS)

As kamikases

Companhia de atores (PR)

A hora da estrela

Cia. do Acaso (MG)

A serpente

Cia. do Pequeno Gesto (RJ)

Domésticas

Renata Melo (SP)

A bota e sua meia

Cia. Faces e Carretos (RS)

A sua melhor companhia

Companhia do Público

2000

Cortejo brincante Abayomi

Cooperativa Abayomi (RJ)

Um credor da fazenda nacional

Cia. São Jorge de Variedades (SP)

Pois é, vizinha

Débora Finocciaro (RS)

Pequenos trabalhos para 
velhos palhaços

Engenho Produções Artísticas (RJ)

O auto do estudante que 
se vendeu ao diabo

Grupo Grial de Dança (PE)

Um quarto de crime e castigo

Mameluco Produções Artísticas (RJ)

Diário de um louco

Grupo de teatro Arte – em – cena (RJ)

Tem areia no maiô

As Marias da Graça (RJ)

Grupos e espetáculos 

que passaram pelo 

Palco Giratório
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Duas abstrações e uma figuração única

Grupo de Dança Nós em Cia (SE)

O gordo e o magro vão para o céu

Cia. Teatral do Movimento (RJ)

Nada. Nenhum e ninguém

Cia. Mais Caras (CE)

Pedro e o lobo

Teatro Diadokai (RJ)

A falecida

Cia Fábrica de São Paulo (SP)

Café com queijo

Grupo Lume (SP)

2001

Insônia

4 Produções teatrais (BA)

Por água abaixo

Ângela Dipp & Vivien Buckup (SP)

Avesso das águas

Beatriz Sayad & Danielle Barros (RJ)

Clarices

Núcleo Solidário de Produções

Artísticas (BA)

O duelo

Artistas independentes (PE)

O auto do boi cascudo

Grupo Boi Cascudo (RJ)

A comédia do trabalho

Cia. do Latão (SP)

As velhas

Grupo de Teatro Contratempo (PB)

A saga de Jorge

Grande Companhia Brasileira de 

Mystérios e Novidades (RJ)

Aquilo de que somos feitos

Lia Rodrigues Companhia de Dança (RJ)

O mistério das nove luas

Grupo Vento Forte (SP)

Chegança

Companhia de Dança 

Paula Nestorov (RJ)

O cano

Circo Teatro Udi Grudi (DF)

2002

Bispo

João Miguel (BA)

Bugiaria

A Péssima Companhia (RJ)

Livres e iguais

Grupo de Teatro Sim... 

Por Que Não?! (SC)

Construções

Patrícia Niedermeier e Oscar Saraiva (RJ)

Cuando tu no estás

Grupo Sete Luz (SP)

A terceira margem do rio

Guido Campos (GO)

Rosa + Lispector: solos

Studio Stanislavski (RJ)
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Matulão

Trupe do Passo (RJ)

Stella do Patrocínio

Clarisse Baptista (AC)

A saga de Canudos

Tribo de atuadores Oi Nóis 

Aqui Traveiz (RS)

Primus

Boa Companhia (SP)

Beckett

Grupo Sobrevento (RJ)

2003

Encaixotando Shakespeare / Nepal 
/ Frederica / Apartamento 501

Teatro Fúria (MT)

Lusco-fusco

Cia. Absurda & Cia. Acômica (MG)

Tempestades de paixão

Grupo Theatrum do Tambo (RS)

A escrita de Borges/Mithologias 
do clã/www.Prometeu/La loba: 
a fábula da perversidade

Grupo Falus & Stercus (RS)

A divina comédia de Dante e Moacir

Associação de Teatro 

Radicais Livres (CE)

Para acabar de vez com o 
julgamento de Artaud

Grupo Cambaleei, mas não caí (RJ)

O lustre

Ateliê Voador Companhia de Teatro (RJ)

Os camaradas

Cia. Carona de Teatro (SC)

Foliões e folgazões

Mamulengo Só-Riso (PE)

O pregoeiro

Grupo Mundo ao Contrário (RJ)

Kassandra in process, aos que virão 
depois de nós/A saga de canudos

Tribo de atuadores Oi Nóis 

Aqui Traveiz (RS)

Nós viemos aqui pra quê?

Fuzarca da Lira (RJ)

Sonoridades

Esther Weitzman Companhia 

de Dança (RJ)

A la carte

La Mínima (SP)

2004

O terceiro dia

Engenho de Teatro (PE)

O velho da horta / Noir

Cia. Pequod (RJ)

Volta ao dia em 80 minutos

Cia. Brasileira de Teatro (PR)

Como nasce um cabra da peste

Agitada Gang (PB)
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Fulano e cicrano/O macaco e a 
boneca de piche/ Victor James

Centro Teatral ETC e Tal (RJ)

Presépio de hilaridades humanas

Maíra Oliveira (DF)

Qual é a música?

Paula Águas (RJ)

Umbi-Guidades

Iami Rebouças (BA)

Combinado / Dilacerado

Os Dezequilibrados (RJ)

Imagens da quimera

Grupo Teatral Moitará (RJ)

Medeia/Navalha na carne/O 
homem com flor na boca

Teatro Pequeno Gesto (RJ)

Nave louca

Grande Companhia Brasileira de 

Mystérios e Novidades (RJ/SP)

Uroboros

Basirah Núcleo de dança 

contemporânea (DF)

Bagaceira, a dança dos orixás

Companhia Vatá Bagaceira (CE)

Diz que tinha.../Mininim

Cecília Borges (SP)

Na solidão dos campos de algodão

Malaguetas Produções Artísticas (RJ)

Carga viva/Buzkashi/Adelaide Fontana

Erro Grupo de Teatro (SC)

Uma coisa que não tem 
nome (e que se perdeu)

Cia. de Teatro Autônomo (RJ)

2005

Acordei que sonhava

Núcleo Bartolomeu de 

Depoimentos (SP)

Cirandas

Adriana e Fernando Guimarães (DF)

Carta de Rodez

Amok Teatro (RJ)

Lampião e Maria Bonita

Da Rin Produções (BA)

Pássaro junino/Garça dourada

In Bust Teatro de Bonecos (PA)

Rosa negra, uma saga sertaneja

Companhia dos Sonhos (DF)

Maria Madalena ou a salvação

Cia. Limiar de Teatro (SP)

Três marujos perdidos no mar

Irmãos Brothers (RJ)

Espiral brinquedo meu

Terreiro Produções (PE)

O muro/Restim

Grupo Pedras (RJ)

Auto da barca do inferno

Grupo Fora do Sério (SP)

Cenas cotidianas@circ.pic

Companhia Picolino (BA)
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Falam as partes do todo?

Cia. de Dança Dani Lima (RJ)

Comoção/Eu sou mais Nelson/Potlatch

Grupo Alice 118 (RJ)

Escorial

Núcleo de Teatro Criaturas Cênicas (BA)

2006

O negrinho do pastoreio/Deus 
e o Diabo na terra da miséria

Grupo Oigalê (RS)

Quem tem, tem medo!

Grupo Remo (PE)

Homem de Barros

Grupo Produção do Ator (RJ)

Dois de paus/Dois perdidos

Arthur Tadeu Curado e 

Sérgio Sartório (DF)

Édipo unplugged/Tudo no 

timing/A fonte dos santos

Grupo F. Privilegiados (RJ)

Babau ou a vida desembestada 
do homem que tentou engabelar 
a morte/A cartola encantada

Grupo Mão Molenga (PE)

José Ulisses da Silva/
Sagração da vida toda

Cia. Villadança (BA)

Samba no carnaval

Grupo Artistas Independentes (PE)

Voar/Puro brasileiro

Cia. Teatral Martim Cererê (GO)

Olympia

Grupo de Teatro Andante (MG)

Grito verde

Companhia de Teatro Amazona (AM)

Muito barulho por quase 
nada/Roda Chico

Grupo de Teatro Clowns 

de Shakespeare (RN)

2007

Aperitivos

Grupo Pausa Companhia (PR)

Sacy pererê, a lenda da meia 
noite/Bolha luminosa

Cia. Teatro Lumbra de Animação (RS)

O realejo

Grupo Bagaceira de Teatro (CE)

Olhos de touro

Cia. Márcia Duarte (DF)

O incrível ladrão de calcinhas/O 
velho lobo do mar

Trip Teatro de Animação (SC)

Capitu, memória editada

Grupo Delírio Cia. de Teatro (SC)

Antônio Maria, a noite é uma criança/
Ai que saudades do Lago

Núcleo Informal de Teatro (RJ)

O patinho feio

Grupo Gats (SC)
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Viagem ao centro da terra/
Cyrano de Berinjela

Cia. de Teatro Artesanal (RJ)

Gota d’água: breviário

Cia. Breviário (SP)

Aquelas duas

Grupo Depósito de Teatro (RS)

Histórias de teatro e circo

Grupo Carroça de Mamulengos (CE)

2008

A gaivota (alguns rascunhos)/
Val da Sarapalha

Piollin Grupo de Teatro (PB)

As quatro chaves

Teatro Ventoforte (SP)

Amor e loucura

A Roda Teatro de Bonecos (BA)

Besouro cordão de ouro

João das Neves (RJ)

Saudade em terras d’água

Companhia Dos à Deux (RJ/FRA)

Casa de ferro

Estado Dramático (BA)

Das saborosas aventuras de Dom 
Quixote e seu escudeiro Sancho Pança: 
um capítulo que poderia ter sido

Teatro que Roda (GO)

O sapato do meu tio

João Lima (BA)

Caatinga: miniteatro ecológico

Giramundo (MG)

Encarnado/Aquilo de que somos feitos

Lia Rodrigues Companhia 

de Danças (RJ)

Isadora/ORB/A metáfora final

Companhia Arquitetura 

do Movimento (RJ)

O porco

Arquipélago (SP)

O reencontro de palhaços na rua 
é a alegria do Sol com a Lua

Companhia Teatral Turma Biribinha (AL)

Adubo ou a sutil arte de escoar pelo ralo

Confraria Teatral Adubo (TUCAN/DF)

Circo Minimal

Companhia Gente Falante (RS)

Circo Teatro Artetude

Movimento Rua do Circo (DF)

Larvárias/Gueto bufo / Clownssicos

Companhia do Giro (RS)

O pupilo quer ser tutor

Companhia Teatro Sim... 

Por que Não?!!! (SC)
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2009

Acqua Toffana

Zeppelin Cia. (RJ)

Sapecado

Banda Mirim(SP)

De malas prontas

Cia. Pé de Vento Teatro (SC)

Cultura bovina?

Ginga Companhia de Dança (MS)

100 Shakespeare

Grupo Pia Fraus (SP)

Hysteria

Grupo XIX de Teatro (SP)

O hipnotizador de jacaré

Circo Teatro Girassol (RS)

Diário de um louco

Grupo de Teatro Lavoura (PB)

O nome científico da formiga

Ângelo Madureira e Ana 

Catarina Vieira (SP)

Rito de passagem

Índios.com Cia. de Dança (AM)

Rasif, mar que arrebenta

Coletivo Angu de Teatro (PE)

O santo guerreiro e o herói desajustado

Cia. São Jorge de Variedades (SP)

Filme noir

Cia. PeQuod Teatro de Animação (RJ)

A noite dos palhaços mudos

Grupo La Mínima (SP)

Mangiare

Grupo Pedras (RJ)

Silêncio total – vem chegando o palhaço

Palhaço Xuxu (PB)

2010

A obscena senhora D.

Circo do Silêncio (SP)

Mi munhequita

Ponte Cultural (SC)

Agreste

Cia. Razões Inversas (SP)

Aqueles dois

Cia. Luna Lunera (MG)

Conceição

Grupo Experimental (PE)

Dolores

Mimulus Cia. de Dança (MG)

Ele precisa começar

Cia. Folguetes Maravilha (RJ)

Encantrago

Grupo Expressões Humanas 

e Teatro Vitrine (CE)

Filhas da mata

O Imaginário (RO)

Ideias de teto

Sua Cia. de Dança (BA)

Malentendido

Galharufa Produções (RJ)
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O amargo santo da purificação

Tribo de Atuadores Ói Nóis Traveiz (RS)

Os meninos verdes de Cora Coralina

Voar Teatro de Bonecos (DF)

Para Luis Melo

Marcos Damaceno Cia. De Teatro (PR)

Tropeço

Cia. Tato Criação Cênica (PR)

Zero

Cia. de Teatro Mevitevendo (SP)

2011

O dragão/Kabul/Cartas de Rodez

Amok Teatro (RJ)

No pirex/De banda pra Lua/
Bilú & Curisco/Parangolé

Armatrux (MG)

A tecelã/Os encantadores de histórias

Caixa de Elefante Teatro 

de Bonecos (RS)

De-vir/INC./L’après midi d’un fauller

Cia. Dita (CE)

Concerto de Ispinho e Fulô/Safadezas 
de samba/Uma toada para João e Maria

Cia. do Tijolo (SP)

Frankenstein/Sob seus olhos/A 
lenda das lágrimas/Âme Kalulua

Cia. Polichinelo (SP)

Leve

Coletivo Lugar Comum (PE)

Cabanagem/O mundo da 

razão presente/Oré

Corpo de Dança do Amazonas (AM)

O evangelho segundo São Mateus/
Kafka – escrever é um sono 
mais profundo que a morte

Grupo Delírio (PR)

O mundo tá virado/Teatro chamado 
cordel/A grande serpente

Grupo Imbuaça (SE)

Dentrofora/O gordo e o 
magro vão para o céu

In.co.mo.de.te (RS)

O fio mágico/Era uma vez

Mão Molenga Teatro de Bonecos (PE)

Quiprocó/Acorda Zé, a 
comadre tá de pé

Grupo Teatral Moitará (RJ)

É nóis na xita/Besouro mutante

Grupo Namakaca (SP)

A galinha degolada

Persona Cia. De Teatro & 

Teatro em Trâmite

Rebu/Cachorro

Teatro Independente (RJ)

2012

Escapada/A mulher 
selvagem/Faladores

Cia. Mário Nascimento (MG)

Este lado para cima/A brava

Brava Companhia (SP)
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Um príncipe chamado Exupéry/
Missiva/Miragem/El Viaje

Cia. Mútua (SC)

Oxigênio

Companhia Brasileira de Teatro (PR)

A barca/Cavalo-marinho/Travessia

Grupo Grial de Dança (PE)

Crú

Cia. Plágio de Teatro (DF)

Dia desmanchado

Teatro Torto (RS)

Pai & filho

Pequena Companhia de Teatro (MA)

Menininha

JLM Produções Artísticas (RJ)

Vila Tarsila

Cia. Druw (SP)

Anjo negro

Cia. Teatro Mosaico (MT)

Pólvora e poesia

Hiperativa Comunicação e Cultura (BA)

O amor de Clotilde por um 
certo Leandro Dantas

Trupe Ensaia Aqui e Acolá (PE)

[…] Roteiro escrito com a pena da 
galhofa e a tinta do inconformismo

Pausa Companhia de Teatro (PR)

Instantâneos/Oikos

Cia. dos Bondrés (RJ)

Cabeção de nego/O que 
Nos Move/Caminhos

Laso Cia. de Dança (RJ)

2013

Amor confesso/A nova 
ordem das coisas

Cia. Falácia (RJ)

O malefício da mariposa

Ave Lola Espaço de Criação (PR)

O filho eterno

Cia. Atores de Laura (RJ)

Luis Antônio – Gabriela

Cia. Mungunzá (SP)

O fantástico circo-teatro 
de um homem só

Cia. Rústica (RS)

Tombe/Souvenir

Dimenti (BA)

Caetana/Divinas

Duas Companhias (PE)

Júlia/Amor por anexins

Grupo de Teatro Cirquinho 

do Revirado (SC)

Insone/O grande circo ínfimo

Grupo Z de Teatro (ES)

As aventuras de uma viúva alucinada

Mamulengo de Cheiroso (SE)

Objeto gritante

Mauricio de Oliveira & Siameses (SP)

A pereira da tia Miséria

Núcleo Às de Paus (PR)
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O miolo da estória

Santa Ignorância Cia. de Artes (MA)

Boi

SerTão Teatro Infinito Cia. (GO)

La perseguida

Teatro Vagamundo (RS)

Simbá, o marujo

Trupe de Truões (MG)

{Pingos & pigmentos}

Coletivo Construções 

Compartilhadas (BA)

Histórias de lenços e 
ventos/As 4 chaves

Teatro Ventoforte (SP)

2014

Homens de solas de vento

Cia. Solas de Vento (SP)

Viúva, porém honesta/Aquilo que o 
meu olhar guardou para você/Ato

Grupo Magiluth (MG)

Louça Cinderela/Xirê das 
águas – Orayeyê Oh

Cia. Gente Falante (RS)

Do repente

Lamira Companhia Cênica (TO)

O segredo da arca de Trancoso

Vilavox (BA)

Sargento Getúlio

Cia. Teatro Nu (BA)

Inaptos? A que se destinam/In ConSerto

Grupo Teatro de Anônimo (RJ)

O mistério da bomba H_

Grupo Oriundo de Teatro (MG)

Menu de heróis/Mediatriz

Núcleo do Dirceu (PI)

Barrica poráguabaixo

Palhaça Barrica (SC)

Gaiola de moscas/Anônimo

Grupo Peleja (PE)

Romeu & Julieta: o encontro 
de Shakespeare e a cultura 
popular/Circo Alegria

Grupo Garajal (CE)

Cegos

Desvio Coletivo (SP)

O deus da fortuna

Coletivo de Teatro Alfenim (PB)

Uma flor de dama

Coletivo Artístico As Travestidas (CE)

Cidade dos outros/Primeira pele

Cia. Pessoal de Teatro (MT)

Solamente Frida

Cia. Garotas Marotas (AC)

Plagium?/Singulares

Cia. Dançurbana (MS)

Labirinto/O controlador 
de tráfego aéreo

Cia. de Teatro Alfândega 88 (RJ)

Qualquer coisa a gente muda

Angel Vianna & Maria Alice Poppe (RJ)
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2015

Proibido elefantes

Companhia Gira Dança (RN)

Plural

Cia. de Teatro Nu Escuro (GO)

Exu, a boca do universo

Núcleo Afro-brasileiro de Teatro 

de Alagoinhas/NATA (BA)

O lançador de foguetes

Grupo de Teatro De Pernas Pro Ar (RS)

O pássaro do sol

A Roda (BA)

O som das cores

Catibrum Teatro de Bonecos (MG)

Boi de piranha

Cia. Boi de Piranha (RO)

O descotidiano

Cia. Relativo (SP)

Antes da chuva

Cia. Cortejo (RJ)

Nina, o monstro e o coração perdido

Clareira de Teatro (RS)

Dança contemporânea em domicílio

Claudia Müller (RJ)

O silêncio e o caos

Dielson Pessoa (PE)

Guerra, formigas e palhaços

Grupo Estação de Teatro (RN)

Vigor Mortis jukebox vol. 1

Vigor Mortis (PR)

Nowhereland – agora estamos aqui

Movasse Coletivo de Dança (MG)

Divino

Núcleo Atmosfera/NUA (MA)

Criaturas de papel

Bricoleiros (CE)

As três irmãs

Traço Cia. de Teatro (SC)

Avental todo sujo de ovo

Grupo Ninho do Teatro – Crato (CE)

Circuito especial

Balé Popular do Recife (PE)
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