




A Mostra de Artes Cênicas é uma realização semestral do Departamento de Artes Cênicas 
da UNICAMP com o objetivo de partilhar resultados de disciplinas do seu Bacharelado. 
Isto é mais que realizar um evento; é ação pedagógica: o aprendizado da linguagem 
teatral se completa com a apresentação pública, na fricção com o espectador. 
Neste semestre, ampliamos uma ação já iniciada na Mostra de Inverno 2015: a ocupação 
de espaços para além do campus da UNICAMP, no distrito de Barão Geraldo. Com 
parcerias com a Pró-Reitoria de Extensão e com a Secretaria Municipal de Cultura de 
Campinas, formaliza-se um projeto de extensão universitária: o Cena Campinas. Assim, 
realizam-se apresentações no centro e na periferia de Campinas e na cidade de Valinhos. 
Aí, uma ambição (ou sonho): que, num futuro próximo, alcancemos outros municípios 
da Região Metropolitana de Campinas.
Esta parceria anuncia seus primeiros resultados, mas também já celebra desdobramen-
tos futuros. Com apoio do SAE - Serviço de Apoio ao Estudante, alunos do Bacharelado 
em Artes Cênicas receberão bolsas para, a partir de 2016, realizar o�cinas de iniciação à 
linguagem teatral. Assim, aprendizes de teatro, orientados por professores do curso, 
viabilizam experiências formadoras (como, analogamente, a própria formação do 
estudante de Artes Cênicas se dá no contato com docentes-artistas, assumindo, lado a 
lado, os riscos da criação). Entendemos ensino e aprendizado como experiências não 
hierárquicas. Ou, dizendo de outro modo, buscamos a ampliação de ciclos de aprendiza-
do em que já não se sabe quem ensina quem. Ou, ainda, como escreve Guimarães Rosa: 
“Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”. 
Desta maneira, contribuímos para o ideal universitário sustentado na tríade 
Ensino/Pesquisa/Extensão. Aqui, a concepção de Extensão ultrapassa práticas em que a 
universidade se limita à transferência de saberes produzidos em âmbito acadêmico. 
Distanciamo-nos da imagem da intelectualidade que tudo sabe e ensina para ensaiar 
uma aproximação com a comunidade que nos resguarda. Somos narradores buscando 
a sua comunidade de ouvintes. E, de repente, aprendemos todos.  

Eduardo Okamoto 
Coordenador Associado do Bacharelado em Ares Cênicas da UNICAMP 
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A mostra Cena Campinas é a primeira edição de um projeto que se inicia com o desejo de 
se tornar um evento permanente no calendário cultural de Campinas. Ela é resultado de 
uma preocupação que há muito ocupa o meio teatral de nossa cidade. Campinas se 
destaca no Brasil e também internacionalmente por possuir uma produção em artes 
cênicas vasta e de alta qualidade. Uma instituição que se destaca nesse cenário é o Depar-
tamento de Artes Cênicas da UNICAMP, que além de formar pro�ssionais de destaque na 
área, produz anualmente vários espetáculos. Há muito se discute uma maneira de fazer 
essa produção regular se disseminar pela cidade, ocupando outros espaços, além dos 
muros da universidade.
Foi no intuito de resolver esse problema que a Secretaria Municipal de Cultura de Campi-
nas aliou-se ao Departamento de Artes Cênicas da UNICAMP para levar inicialmente aos 
espaços de nossa cidade e, posteriormente, a toda a Região Metropolitana de Campinas 
o que há de melhor nessa produção. Em paralelo, o Cena Campinas apresenta um conjun-
to de ações formativas, que serão levadas às escolas municipais, por meio de o�cinas, e 
também para outros espaços de nossa cidade, como: palestras, workshops e outras ações 
que pretendemos desenvolver ao longo do tempo.
Assim, podemos dizer que esta primeira e modesta edição é apenas o começo de uma 
parceria entre dois órgãos públicos que se juntam para levar uma produção cultural de 
grande qualidade ao público como um todo. Para nós da Secretaria Municipal de Cultura 
é uma grande alegria poder participar desta ação e oferecer ao público a oportunidade 
de conhecer essa valiosa produção. 

Ney Carrasco
Secretário Municipal de Cultura - Campinas
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PAVÃO MISTERIOSO

SINOPSE

Senhoras e Senhores, respeitável público! A Trupe do Chapéu chegou na cidade e 
trouxe consigo a melhor e mais incrível de suas histórias: O Pavão Misterioso. Amor, 
Coragem e Glória são temas desta função. Em terra muito distante, pra lá de França 
e Japão, na capital da Turquia, residiam dois irmãos extremamente ricos. O mais 
novo, João Batista, resolveu percorrer o mundo inteiro em uma grande viagem e, 
como lembrança desta aventura, traz para seu irmão um retrato de uma belíssima 
condessa grega. João Evangelista, o mais velho dos dois, se apaixona perdidamente 
pela moça da foto e, sem hesitar, decide partir para a Grécia e resgatar a moça, que 
vivia presa nas garras de seu pai, o poderoso e possessivo Conde.

Texto do Diretor, sobre o processo

Pavão Misterioso é um exercício cênico da disciplina AC-229 Formas Espetaculares e 
Cultura Popular Brasileira II, trata-se de uma apresentação na rua com utilização dos 
recursos teóricos estudados no semestre.
A dramaturgia do Pavão Misterioso, foi inteiramente criada através de um processo 
colaborativo e com base na improvisação dos atores.
Primeiro a partir do texto “Romance do Pavão Misterioso” de autoria de João 
Melquíades Ferreira da Silva que por sua vez recontou a história de José Camelo de 
Melo Rezende (ou vice versa – os críticos literários ainda debatem essa questão).
A segunda bateria de exercícios, que serviu de suporte para as improvisações, foram 
os textos de Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, musicados por Antonio Madurei-
ra, Antonio Carlos Nóbrega e Ericson Luna. Completando a saga, a terceira fonte foi 
o reconto de Ana Maria Machado da história do Pavão.
A escolha deste cordel para essa apresentação deve-se a essa variedade de recontos 
e por ser um dos mais cantados e contados por esse Brasil afora.
Tenham uma boa diversão.

Wanderley Martins.
FICHA TÉCNICA

Direção: Wanderley Martins
Assistência de Direção: Lucas Marcondes
Dramaturgia: Juliana Leite em trabalho colaborativo com o elenco

ELENCO
Aline Moreira, Beatriz Benvengo, Beatriz Schwartz, Cristina Bagdzius, Éder Asa, Fernanda 
Pio, Gabriel Góes, Gabriel Pangonis, Gabriele Motta, Helena Franco, Juliana Leite, Maíra 
Hazeu, Marcela Borges, Marcella Bolzan, Mariana Shishito, Melina Rodrigues, Mellanie 
Grilo, Willian Escodro.

11 de novembro, às 17h30, no Marco Zero
2 de dezembro, às 19h, no CEU Esperança
4 de dezembro, às 16h, no Largo da Catedral 
7 de dezembro, às 19h, no Espaço Cultural Maria Monteiro
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percebe que sua viagem foi em vão. Entretanto, ele é surpreendido por um fato que 
contrapõe a dureza de toda a morte que ele presenciou ao espetáculo da vida.

SOBRE O AUTOR
João Cabral de Melo Neto nasceu na cidade de Recife - PE, no dia 09 de janeiro de 
1920. Foi diplomata brasileiro e um de nossos mais importantes poetas. Sua obra se 
destaca pelo rigor estético - marcada pelo uso de rimas toantes -, buscando uma 
poesia construtivista, objetiva e pouco emotiva.
Embora tenha nascido na capital de Pernambuco, João Cabral passou grande parte 
da infância em engenhos de açúcar de seu pai (onde costumava ler cordéis para os 
empregados).  Em 1930, sua família mudou-se para Recife e, em 1937, ele começou 
a trabalhar na Associação Comercial de Pernambuco e no Departamento de 
Estatística do Estado. Nesta época, já com 18 anos, ele começou a frequentar a roda 
literária do Café Lafayette, que se reunia em volta de Willy Lewin (intelectual e crítico 
pernambucano) e do pintor Vicente do Rego Monteiro, que regressara de Paris por 
causa da guerra. 
Posteriormente, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde teve contato com Carlos 
Drummond de Andrade e, em 1942, publicou sua primeira coletânea de poemas, 
“Pedra do Sono”, em que predomina uma atmosfera vaga de surrealismo e absurdo.
Durante os anos de 1943 e 1944, trabalhou no Departamento de Arregimentação e 
Seleção de Pessoal do Rio de Janeiro e em 1945 publicou seu segundo livro, "O 
Engenheiro". Em 1947 ingressou na carreira diplomática passando a viver em várias 
cidades do mundo como Barcelona, Londres, Sevilha, Marselha, Genebra, Berna, 
Assunção, Dacar entre outras.
Em 1950, publicou o poema "O Cão Sem Plumas" e a partir de então começou a 
escrever sobre temas sociais. Em 1952, quando o Partido Comunista do Brasil estava 
na ilegalidade, João Cabral de Melo Neto foi acusado de criar uma "célula comunis-
ta" no Ministério de Relações Exteriores junto com mais quatro diplomatas (Antônio 
Houaiss, Amaury Banhos Porto de Oliveira, Jatyr de Almeida Rodrigues e Paulo 

MORTE E VIDA SEVERINA

SINOPSE

É narrada a trajetória de Severino, que, ante 
às duras condições de vida do sertão 
nordestino, decide migrar rumo a Recife. 
Em seu caminho, ele presencia a mortesob 
diferentes roupagens, personagens e 
situações, o que o faz apressar seus passos 
para chegar logo a seu destino. Uma vez 
em Recife, ele descobre que a vida lá não é 
aquela que ele imaginava e, desiludido, 

12 de novembro, às 20h, no PAVIARTES
13 de novembro, às 12h30 e 20h no PAVIARTES
14 de novembro, às 20h, no PAVIARTES
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 Cotrim Rodrigues Pereira), acusação esta, repelida pelo poeta. Todos foram afasta-
dos do Itamaraty por Vargas em despacho de 20/03/1953, mas conseguiram 
retornar ao serviço em 1954 após recorrerem ao Supremo Tribunal Federal.
Entre 1954 e 1955, escreveu "Morte e Vida Severina", responsável por sua populari-
dade. Trata-se de um auto de Natal que persegue a tradição dos autos medievais, 
fazendo uso da redondilha, do ritmo e da musicalidade.
Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, para a cadeira nº 37, tomando 
posse em 6 de maio de 1969. Recebeu diversos prêmios literários, dentre os quais 
destacam-se: Prêmio Camões (1990), Neustadt International Prize for Literature 
(1992) e Premio Reina Sofía de PoesíaIberoamericana (1994). Em 1992, começou a 
sofrer de cegueira progressiva, doença que o levou à depressão. Morreu no dia 09 de 
outubro de 1999 no Rio de Janeiro, vítima de ataque cardíaco. 

SOBRE A OBRA
Denominado por seu autor um “auto de natal pernambucano”, é um poema dramáti-
co já incorporado à sensibilidade nacional, lido, representado, musicado e televisio-
nado, proibido e liberado, sendo sem dúvida um dos pontos culminantes da poesia 
social brasileira. Curiosamente, a obra (que traz problemas como a distribuição de 
terras e renda no Brasil, a violência e a injustiça social) terminou de ser escrita em 
1955, período em que as chamadas Ligas Camponesas voltaram a ter força depois 
de serem abafadas pelo governo Vargas.
A obra narra a trajetória de Severino, que deixa o sertão nordestino em busca de 
melhores condições de vida no Recife. O nome “Severino”, também encontrado em 
forma adjetiva no título da obra (“severina”), deriva de “severo”, quali�cando tanto a 
vida como a morte das pessoas representadas.
O migrante deixa seu local de origem, fugindo da seca e da miséria, rumando a um 
lugar onde imagina haver condições para se viver. Entretanto, sua jornada é marcada 
continuamente pela presença da morte, manifestada em diversas formas e persona-
gens. Chegando ao Recife, sua derradeira decepção: descobre que a cidade não 
comporta o �uxo migratório que recebe. Não há trabalho para todos que lá chegam, 
não há casas onde possam viver e muito menos cemitérios para enterrá-los. Do lado 
de fora de um cemitério, ouvindo a conversa de dois coveiros, Severino resolve se 
jogar no rio e acabar com sua trajetória severina. Neste ponto, a narrativa ganha 
novos ares e somos surpreendidos: o personagem, que até então só encontrara a 
morte, presencia uma manifestação genuína da vida.

A MONTAGEM
Tentando não localizar a narrativa em um tempo-espaço especí�co, o que tentamos 
foi abordar a trajetória de Severino como sendo uma voz coletiva. O personagem de 
João Cabral de Melo Neto não se basta a uma individualidade, ele evoca milhões de 
homens, mulheres e crianças que deixam seus locais de origem em busca de uma 
terra que lhes dê do que viver. 
As migrações humanas não têm um marco inicial e nem previsão de término, elas 
sempre ocorreram e sempre ocorrerão - seja por miséria, por guerras ou qualquer 
outro motivo -, o homem está sempre buscando um território melhor.  
Tendo em vista o caráter universal da obra e não se deixando perder a realidade 
nordestina retratada pelo autor, buscamos recriar através das palavras, do canto e da 
encenação, algo que possa dizer respeito e tocar a todos. Um dos principais alicerces 
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de nosso trabalho é a música de Marcelo Onofri, que optou por fazer composições 
inéditas e trabalhar o canto à capela com os atores. Igualmente importante é a 
encenação, que, apoiada em tecidos claros que cobrem todo o espaço cênico, colab-
ora para evocar uma atmosfera um tanto quanto mítica, sugerindo as extensas 
“paragens brancas e de bichos vazias” percorridas pelo migrante em sua trajetória. 
É preciso dizer que esta montagem é a revisitação de um processo iniciado em 2014, 
que igualmente junto aos diretores Mário Santana e Marcelo Onofri, nos instigou a 
continuar trabalhando e aprimorando os materiais levantados no ano passado.
 

“E não há melhor resposta
Que o espetáculo da vida:

Vê-la des�ar seu �o,
Que também se chama vida,
Ver a fábrica que ela mesma,

Teimosamente, se fabrica,
Vê-la brotar como há pouco

Em nova vida explodida
Mesmo quando é assim pequena

A explosão, como a ocorrida;
Mesmo quando é uma explosão

Como a de há pouco, franzina
Mesmo quando é a explosão

De uma vida severina."

FICHA TÉCNICA
Direção: Mario Santana
Direção Musical e Composição: Marcelo Onofri
Cenogra�a: Mario Santana e elenco
Concepção de Figurino: Dante Paccola e Vanessa Petrongari
Confecção de Figurino: Odair PH e Vanessa Petrongari
Concepção de luz: Presto Kowask
Operação de luz:  Rafael D´Alessandro
Design Grá�co: Cadu Ramos

ELENCO
Andressa Moretti, Brenda Avelino, Cadu Ramos, Dante Paccola, Gabriel Corrêa, Marília 
Magalhães, Natalia Ruggiero, Tato Brasil, Tay Paschoini, Tess Amorim e Vanessa Petrongari

AGRADECIMENTOS
Agradecemos primeiramente a todos os funcionários do Departamento de Artes Cênicas, 
pois são eles que tornam viável que o trabalho aqui aconteça. Em especial nosso agradec-
imento ao Erick Baptista e Marcos Laporte, que nos auxiliaram com tanta dedicação na 
criação do cenário e adereços cênicos. Aos colegas das demais turmas de Artes Cênicas 
do departamento pela paciência e por diversas vezes rearranjarem seus espaços de aula 
para que pudéssemos ensaiar em nossa estrutura. A todos os professores que nos 
acompanharam durante esses quatro anos do curso e aos outros grupos da turma 012 
pelas experiências e aprendizados que fazem parte de nossa trajetória até aqui. Ésio 
Magalhães e Ricardo Ikier pelo auxílio em cenas especí�cas. E especialmente a nossos 
familiares, amigos e namorados (as) por estarem ao nosso lado nos altos e baixos do 
processo e pela compreensão de nossa ausência na dedicação a este espetáculo.

8



grupos artísticos culturais no Recife/PE e em São Luís/MA.
Iniciou suas atividades artísticas com 13 anos de idade no teatro de “canto-de-rua” 
no salão paroquial da Igreja de São Pantaleão, com o mestre Cecílio Sá. Emigrando 
para o Recife para cursar Teologia atuou na Companhia Otto Prado Produções em 
espetáculos adultos e infantis. Durante as férias quando retornava a São Luís, fundou 
o grupo Teatro de Férias do Maranhão.
Voltando de�nitivamente a São Luís cria o Laborarte, renovando de�nitivamente o 
panorama teatral e cultural da cidade. Mestre e doutor em Artes pela Universidade 
de São Paulo (USP), atualmente é professor Adjunto do Departamento de Artes da 
UFMA e Diretor Artístico da COTEATRO. 

SOBRE O PROCESSO
O processo de construção do espetáculo “O Cavaleiro do Destino” buscou alçar os 
atores da “Trupe Fulo no Asfalto” rumo a um aprofundamento de sua pesquisa sobre 
as formas espetaculares do teatro popular. Para essa pesquisa o grupo realizou  uma 
viagem investigativa no Maranhão. O objetivo foi conhecer um pouco da temática e 
do autor do texto, Tácito Borralho, que não tendo nada de “tácito” recebeu o grupo 
com efusividade e acolhimento. Ele direcionava a viagem na vereda do que julgava 
importante que esses atores conhecessem para a realização do espetáculo. Com isso 
visitaram as principais cidades onde o autor se inspirou para a peça, entrando em 
contato com os  rituais da cultura maranhense: a festa da morte de bois, visitas às 
casas de minas a contadores de causo de Primeira Cruz (cidade onde o autor nasceu).
Com a volta do Maranhão, cada ator a partir de sua experiência apresentava um 
relato poético para os orientadores da pesquisa. São esses relatos que foram utiliza-
dos como princípio ativo do espetáculo. Soma-se a se isso a ação do orientador  
Jesser de Souza, voltando nossa atenção às corporeidades das �guras místicas do 
texto. Porém, a força motriz do espetáculo é o estado de brincadeira/ritual presente 

O CAVALEIRO DO DESTINO

SINOPSE

Um homem, Vicente Jamanta, aventureiro corre-terra, vai 
em busca do seu destino. Em seu caminho encontra sete 
entidades, sete seres lendários, encantados do Maranhão. 
Seu destino é o último encontro, o grande mar onde o 
herói torna-se ser de encantamento.

SOBRE O AUTOR
Tácito Borralho é dramaturgo, ator, diretor de teatro, 
carnavalesco, arte-educador e acima de tudo um grande 
animador cultural. Foi criador e ajudou a criar grupos de 
teatro, dança, poesia, blocos carnavalescos, entre outros 

15 de novembro, às 11h, no Centro de Convivência Cultural
16 de novembro, às 12h30 e 17h30 no Marco Zero
17 de novembro, às 17h30, no Vão do IA
1 de dezembro,  às 19h, no CEU Jardim Florence
3 de dezembro, às 19h, no Espaço Cultural Maria Monteiro
7 de dezembro, às 16h, no Largo do Rosário
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na cultura popular maranhense. É com muita alegria que “O Cavaleiro do Destino” é 
apresentado não como uma reprodução das festas do boi, mas sim como uma 
história que atravessa a todos: a de um herói, que assim como nós, sai em busca de 
seu verdadeiro destino.

FICHA TÉCNICA
Orientação e Direção: Wanderley Martins e Jesser de Souza 
Preparação Corporal: Jesser de Souza
Preparação Vocal e Direção Musical: Wanderley e Suelen Turíbio
Produção: Trupe Fulô no Asfalto
Figurino: Ana Vitória Prudente
Maquiagem: Ana Lais Azanha
Cenogra�a: Lucas Marcondes

ELENCO
Ana Lais Azanha, Ana Vitória Prudente, Artur Mattar, Giovanna Hernandes, Lucas 
Marcondes e Suelen Turíbio
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SINOPSE
O General TitusAndronicus regressa a Roma vitorioso, após lutar bravamente pelo 
império, durante dez anos. Traz consigo como troféu de guerra e prisioneiros, 
Tamora, a rainha dos Godos, acompanhada de seus �lhos, o primogênito Alarbus, 
Chiron, Demétrios e de seu conselheiro, o mouro Aaron.  Titus ordena o sacrifício do 
primogênito da rainha goda, em honra dos deuses, para que libertem as almas dos 
21 �lhos do general, mortos na guerra. Luto clama vingança. Sangue bebe Sangue. 
O sangue lava a honra. O sangue desperta as Fúrias.

SHAKESPEARE, HEINER MÜLLER E NÓS
A Tragédia de TitusAndrônico - a primeira tragédia escrita por Shakespearepor volta 
de 1584 - foi nosso primeiro material, pois era desejo deste coletivo trabalhar sobre 
o tema da intolerância. Buscando as reverberações desta tragédia no contemporâ-
neo, nos encontramos com Anatomia Titus - FallofRome, de Heiner Müller 

19, 20, 21, 22 de novembro, às 20h, no PAVIARTES
1 de dezembro, às 20h, no CIS Guanabara
7 de dezembro, às 20h, no Auditório Municipal de Valinhos
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(1929-1995), numa tradução inédita de Christine Rohrig. Müller desconstroia 
tragédia de Shakespeare, analisando como um anatomista a violência das relações 
de poder dos novos impérios. Também encontramos em Brecht (1898 - 1956) um 
poderoso aliado nesta investigação, pela inteligência teatral com que nos ensina a 
lidar com uma arte que se quer poética e crítica. A partir desta alquimia entre Shake-
speare, Müller e Brecht, tecemos nosso Titus Fúria, tensionando elementos épicos e 
trágicos, �uxos e rupturas, gestus e pathos, para falar de nosso mundo aqui e agora, 
com lucidez e paixão.

FICHA TÉCNICA
Textos: Heiner Müller, William Shakespeare
Tradução: Bárbara Heliodora, Christine Rohrig
Dramaturgia: O grupo
Direção Geral: Verônica Fabrini
Assistência de direção: Erika Cunha, Juliana Saravali, Carolina Banin
Direção Musical: Leonardo Matricardi
Música:  Leonardo Matricardi, Du Kiddy
Apoio Sonoro: Du Kiddy
Laboratório de práticas vocais: Rodrigo Spina, Ana Vitória Prudente
Laboratório de práticas corporais: Marcelo Lazzarato
Apoio teórico: Isa Kopelman
Figurino: Alexandre Guidorizzi, Jean Luz, Normélia Rodrigues, Vitinho  Rodrigues e o grupo
Confecção de �gurino: Odair
Cenogra�a: O grupo
Consultoria visual: Heloísa Cardoso
Arte: Clara Wagner
Cenotécnica: Erick da Costa, Jean Luz, Vitinho Rodrigues
Apoio Cenotécnico: Ana Marcondes, Bruno Demétrios, Daniella Ockner, Marina Carreiro
Iluminação: O grupo
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ELENCO
Alexandre Guidorizzi, Bruna Recchia, Jean Luz, Julia Prudêncio, Karen Mezza, Leonardo 
Matricardi, Marcelo Masselani, Normélia Rodrigues, Victor Ferrari, Vitinho Rodrigues

AGRADECIMENTOS
Agrademos à Claudia Echenique, Illeana Dieguez, Christine Röhrig e João das Neves 
por nos ter provocado tematicamente. Agradecemos também aos funcionários do 
IA: Marcos Laporte, Sidnei, Juliana, Benê, Erick e Anderson. Agradecemos ao Bruno 
Silva por ter nos ajudado com a produção de objetos cênicos. Agradecemos à 
metade "agrestiana" da Trezencena. E, por �m, ao Instituto de Artes e à Unicamp.
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AMANDO AO VIVO

SINOPSE

PROCURA-SE
Você já viveu uma grande história de amor? O seu <3 já foi alvo das �echas impiedo-
sas do Cupido? Sua história pode ajudar outros corações apaixonados? 
Então você é exatamente a pessoa que estamos procurando!
Mande sua história e seus dados pessoais (nome, telefone, cidade) para amandoao-
vivo@hotmail.com e venha ao palco desse novo programa que revolucionará o 
jeitinho brasileiro de amar.

PROPOSTA DRAMATÚRGICA
O texto do nosso presente trabalho tem uma origem plural e híbrida, pois não se 
restringiu apenas à vida ou à �cção. A proposta dramatúrgica, desde o início do 
processo, procurou a criação de um texto que retratasse as diferentes questões que 
cada ator desejava imprimir sobre a temática Amor. Para isso, usamos como primeiro 
incentivo para a criação de cenas um acervo de experiências pessoais e materiais 
(textos, imagens, músicas etc.) levantados previamente por cada um do elenco. 
Depois de bebermos de várias fontes, e já decididos a fazer um programa de 
auditório, buscamos na própria televisão incentivo dramatúrgico. Da junção dessas 
várias fontes, e através de descobertas adquiridas do nosso processo de 
improvisação com a temática e linguagem do exercício, caminhamos coletivamente 
para a criação de um texto próprio.

24 de novembro, às 20h, no PAVIARTES
25 de novembro, às 12h30 e 20h no PAVIARTES
26 de novembro, às 20h no PAVIARTES
1 de dezembro, às 20h, no CIS Guanabara 
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SOBRE O PROCESSO
Criar um espetáculo em grupo é uma tarefa difícil, principalmente quando não há 
um texto que guie o processo criativo. Antes de iniciarmos as aulas práticas, decidi-
mos que o ponto de partida do exercício cênico seria o tema Amor e o desejo de 
permear a criação teatral com canções populares. Sabíamos que essa temática abria 
uma gama de in�nitas possibilidades de materiais sobre o assunto. Assim, nosso 
primeiro desejo foi o de produzir uma peça com in�uência de somente artistas 
brasileiros(as). Porém, no decorrer do processo, percebemos que falar de amor e 
restringir as fontes de inspiração deste tema mais nos aprisionava do que dava 
liberdade de criação. No primeiro mês de trabalho, levantamos o material (drama-
turgia, poesia, crônicas, músicas etc) e cenas que foram apresentadas entre nós: 
elenco, orientadora e músicos. Diante do material e das diversas formas de amar, 
tanto dos personagens como dos atores, passamos por um período de decisão do 
local de apresentação. Esse embate foi importante, pois implicava diretamente na 
linguagem cênica a ser desenvolvida. Da ideia mais mirabolante, como viajar em 
uma kombi pela cidade de Campinas, chegamos à sala de espetáculos. Tomada essa 
decisão, enfrentamos outro problema: qual seria o �o condutor/narrativo da nossa 
peça? Do confronto e junção de várias ideias, surgiu o Amando Ao Vivo, programa de 
auditório que busca confrontar o amor e o midiatismo do século XXI. Para tal criação, 
e retomando vontades que guiaram as primeiras conversas sobre esse processo, 
optamos por trabalhar técnicas de canto e técnicas de máscara (especi�camente do 
bufão e clown).

FICHA TÉCNICA

Orientação: Gina Monge
Apoio teórico: Cassiano Sydow e Isa Kopelman
Cenogra�a, �gurino, iluminação e dramaturgia: O grupo
Músicos: Guilherme Saka, Mateus Marques, Nico Villas Bôas e Paula Dellazzana

ELENCO
Alexandre Romanelli, Catarina Müller, Demétrios Augustus, Felipe Ferrero, Pamela 
Leoni, Rafael D’Alessandro, Thaiane Athanásio e Tomás Flores
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AGRESTE ADENTRO

SINOPSE
A abordagem dos textos “Dentro” e “Agreste”, ocorre a partir de duas perspectivas: o 
amor e o homem. O que é o homem? O que faz de alguém um homem? E o que (ou 
quem) pode esse homem amar? Uma abordagem que busca, através do trato quase 
cru da encenação, relativizar as relações humanas, desde o amor à intolerância. A 
instância épica do ator que narra e rege a cena como ferramenta para expor o espec-
tador às perspectivas visadas.

28, 29 de novembro, às 20h, no PAVIARTES
30 de novembro, às 12h30 e 20h, no PAVIARTES
3 de dezembro, às 20h, no CIS Guanabara
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O AUTOR E A DRAMATURGIA
Newton Moreno é um artista pesquisador de Artes Cênicas já reconhecido nacional-
mente, principalmente por sua atuação como diretor e pela produção em dramatur-
gia. Nascido em Pernambuco, formou-se Bacharel na Unicamp e fez mestrado e 
doutorado em Artes Cênicas pela USP. Com mais de uma dezena de textos teatrais 
escritos, a exploração da diversidade sexual como temática marca boa parte da sua 
criação. Os dois textos escolhidos para a montagem tratam de para�lia (Dentro) e 
transgeneridade (Agreste).

A MONTAGEM
A turma partiu para a segunda criação de um espetáculo e a experiência precisa se 
dar em margens épicas, isto é, com ênfase nos aspectos narrativos do discurso 
cênico. São inerentes ao evento épico: a narração, o ouvinte e o narrador. Este 
último, no entanto, conduz o acontecimento ao seu modo, segundo a intenção que 
o move a realizar a ação de narrar. A narração, pois, expõe um acontecimento que se 
desdobra de uma certa maneira. A questão é que são jovens e querem dar vazão ao 
seu potencial em estreita relação com a vida que está aí fora e que eles vivem com 
intensidade. Por isso escolheram uma temática tão controversa, mas que está aí 
explodindo as noções estabelecidas de homem, de mulher, de normatividade, de 
normalidade... Se a narrativa foi escolhida como mote principal para a elaboração do 
desempenho, a cena não se reduz ao ato de narrar nem se con�gura como 
ilustração. Bem, para resumir, eles realmente são atraídos pela complexidade, por 
isso o tema escolhido e, por isso, o modo como a cena evita a ilusão e se ergue sobre 
o signo da alusão.

Mário Santana

FICHA TÉCNICA
Direção: Mario Santana
Assitência de Direção (PED): André Sun
Laboratório de práticas vocais: Gina Monge
Laboratório de práticas corporais: Marcelo Lazzarato
Apoio teórico: Isa Kopelman
Apoio musical: Alberto Ferreira
Consultoria visual: Heloísa Cardoso
Textos: Newton Moreno
Figurino: Mario Santana e o Grupo
Cenogra�a: Mario Santana e o Grupo
Iluminação: O Grupo

ELENCO
Aleph Naldi, Ana Carolina Madrigrano, Bruna Aquino, Bruna Schroeder, Gabriel 
Louro Azevedo, Georgia Tavares, Juliana Baisi, So�a Fransolin e Tainã Araújo.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos a Jodel Carlos Baisi, Odair, Isabel Graciano, Leandro Vicente, Jéssica 
Milaré, Carolina Guerra e aos que participaram da nossa mesa de conversa Agreste 
Adentro Pesquisa.  Agradecemos a Erick, Marcos Laportte, Anderson e Benê, assim 
como todos os funcionários do Paviartes. Agradecemos também à metade andrôni-
ca da Trezencena.
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Alunos do Segundo Semestre do Bacharelado em Artes Cênicas

11 de novembro, às 17h30, no Marco Zero
2 de dezembro, às 19h, no CEU Esperança
7 de dezembro, às 19h, no Espaço Cultural Maria Monteiro

Pavão Misterioso é um exercício cênico da disciplina AC-229 Formas Espetaculares e 
Cultura Popular Brasileira II, trata-se de uma apresentação na rua com utilização dos 
recursos teóricos estudados no semestre.

17 de Novembro, às 8h00, no PAVIARTES

Orientados por docentes responsáveis por disciplinas circulares do Bacharelado em 
Artes Cênicas, alunos do primeiro semestre do curso apresentam estudos de cena, 
aulas abertas, debates, aberturas de processo, etc.

Alunos do Quarto Semestre do Bacharelado em Artes Cênicas

10 de Novembro, às 8h00, no PAVIARTES

Como parte dos processos de �nalização do segundo semestre de 2015, a Turma 014 
compartilha alguns dos trabalhos realizados nas disciplinas de Expressão Vocal IV, 
Danças do Brasil II, Estudos de Direção Teatral e Linguagens da Ação Cênica. 

Debates

30 de novembro, das 8h às 12h, no PAVIARTES

Alunos e docentes do Bacharelado em Artes Cênicas debatem as apresentações 
públicas dos Projetos Integrados de Criação Cênica, bem como seus processos 
geradores.

Consulte a programação: fb.com/ArtesCenicasUnicamp
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ENDEREÇOS

PAVIARTES - Departamento de Artes Cênicas da UNICAMP 
Rua Pitágoras, 500 - Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Campinas - SP
Telefone: (19) 3521.2444

Instituto de Artes da UNICAMP 
Rua Elis Regina, 50 - Cidade Universitária “ZeferinoVaz”
Campinas - SP

Marco Zero da UNICAMP
Praça do Ciclo Básico, s/nº
Campinas - SP

Centro de Convivência Cultural 
Praça Imprensa Fluminense, s/nº – Cambuí. 
Campinas - SP

CIS Guanabara 
Rua Mario Siqueira, 829 – Botafogo. 
Campinas - SP
Telefones: (19) 3233.7801 ou (19) 3231.6369

Espaço Cultural Maria Monteiro 
Rua Dom Gilberto Pereira Lopes, s/nº - Vila Padre Anchieta 
Campinas - SP
Telefone: (19) 3282.0024

CEU - Centro de Artes e Esportes Uni�cados
Av. André Grabois, s/nº – V. Esperança
Campinas - SP

CEU - Centro de Artes e Esportes Uni�cados
Rua Lasar Segal, s/nº – Jd. Florence
Campinas - SP

Largo do Rosário, s/nº
Campinas - SP

Largo da Catedral, s/nº
Campinas – SP

Auditório Municipal de Valinhos 
Rua Vinte e Um de Dezembro, 66 - Centro
Telefone: (19) 3849.4049
Valinhos - SP 
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Reitor da Universidade Estadual de Campinas 
José Tadeu Jorge 

Diretor do Instituo de Artes 
Fernando Augusto de Almeida Hashimoto
Diretora Associada do Instituto de Artes 

Grácia Maria Navarro
Chefe do Departamento de Artes Cênicas 

Marcelo Ramos Lazzaratto
Coordenadora do Bacharelado em Artes Cênicas 

Larissa Neves Catalão
Coordenador Associado do Bacharelado em Artes Cênicas 

Eduardo Okamoto 
Docentes ativos no Departamento de Artes Cênicas no segundo semestre de 2015 

Ariane Porto Costa Rimoli
Cassiano Sydow Quilici

Eduardo Okamoto
Gabriel Coelho Mendonça
Gina María Monge Aguilar

Grácia Maria Navarro
Heloísa Cardoso Villaboim de Carvalho

Isa Etel Kopelman
Larissa de Oliveira Neves Catalão

Marcelo Onofri
Marcelo Ramos Lazzaratto
Mario Alberto de Santana

Matteo Bon�tto Júnior
Roberto Peixoto Mallet

Rodrigo Spina de Oliveira Castro
Verônica Fabrini M. de Almeida

Wanderley Martins

Docente colaboradora no Bacharelado em Artes Cênicas no segundo semestre de 2015 
Marcia Maria Strazzacappa Hernandez

PROJETO CENA CAMPINAS 
Coordenação Geral: Eduardo Okamoto 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da UNICAMP: 
João Frederico da Costa Azevedo Meyer

Coordenador do SAE – Serviço de Apoio ao Estudante da UNICAMP: 
José Ricardo Figueiredo

Secretário Municipal de Cultura de Campinas: 
Claudiney Rodrigues Carrasco

Assessoria em produção de projetos culturais: 
Ricardo Tejada / Brevíssima Produções  
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