
Sinopses dos espetáculos do 29º Porto Alegre em Cena – de 16 a 26 de março 
 
Espetáculos convidados 
 
CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos – Companhia de Teatro Heliópolis / SP 
 
As irmãs Maria dos Prazeres e Maria das Dores têm a vida marcada pelo encarceramento dos 
homens da família: primeiro, o pai; depois, o companheiro de uma; agora o filho da outra. Dentro 
do presídio, o jovem Gabriel – que sonha em ser desenhista – aprende as estratégias de 
sobrevivência para lidar com as disputas internas de poder e a falta de perspectivas inerente ao 
sistema carcerário. Naquele microcosmo, a violência dita as regras e não poupa os considerados 
fracos ou rebeldes. Fora dali, em suas comunidades, as mulheres – mães, filhas, afilhadas – buscam 
alternativas para, ao menos, tentar romper os ciclos de opressão que as aprisionam em existências 
sem futuro. Outros horizontes são possíveis? Os saberes ancestrais resistiram à barbárie e 
atravessaram os séculos nos corpos, nas vozes e nas crenças das e dos africanos que, escravizados, 
fizeram a travessia do Atlântico. Iansã, Rainha Oyá, deusa guerreira dos ventos, das tempestades e 
do fogo, não abandonou seu povo. Ela permanece iluminando caminhos e inspirando fabulações 
para que seus filhos e filhas experimentem, por fim, a liberdade. 
 
Encenação: Miguel Rocha / Assistência de direção: Davi Guimarães / Texto: Dione Carlos / Elenco: 
Antônio Valdevino, Anderson Sales, Dalma Régia, Danyel Freitas, Davi Guimarães, Isabelle Rocha, 
Jefferson Matias, Jucimara Canteiro, Priscila Modesto e Walmir Bess / Direção musical: Renato 
Navarro / Assistência de direção musical: César Martini / Musicistas: Alisson Amador (percussão), 
Amanda Abá (violoncelo), Denise Oliveira (violino) e Jennifer Cardoso (viola) / Cenografia: Eliseu 
Weide / Iluminação: Miguel Rocha e Toninho Rodrigues / Figurino: Samara Costa / Assistência de 
figurino: Clara Njambela / Costureira: Yaisa Bispo / Operação de som: Lucas Bressanin / Operação 
de luz: Nicholas Matheus / Cenotécnica: Wanderley Silva / Provocação vocal, arranjos e composição 
da música do ‘manifesto das mulheres’: Bel Borges/ Provocação vocal, orientação em atuação-
musicalidade e arranjos - percussão ‘chamado de Iansã’: Luciano Mendes de Jesus / Estudo da 
prática corporal e direção de movimento: Érika Moura / Provocação cênica: Bernadeth Alves; 
Carminda Mendes André; Maria Fernanda Vomero/ Comentadores: Bruno Paes Manso e Salloma 
Salomão / Mesas de debates: Juliana Borges, Preta Ferreira, Roberto da Silva e Salloma Salomão, 
com mediação de Maria Fernanda Vomero / Orientação de dança afro: Janete Santiago /Direção de 
produção: Dalma Régia/ Produção executiva: Davi Guimarães e Miguel Rocha / Fotos: Rick 
Barneschi, Tiggaz e Weslei Barba/ Idealização e produção: Companhia de Teatro Heliópolis / 
Duração: 120 min / Classificação indicativa: 12 anos 
 
 
 
Eu de Você, com Denise Fraga – Nia Teatro / RJ 
 
Espetáculo idealizado pela carioca Denise Fraga junto com o produtor José Maria e o diretor Luiz 
Villaça, traz para a cena histórias reais, costuradas pela literatura, música, imagens e poesia. No 
espetáculo, o humor cotidiano leva o público a rir das situações corriqueiras. A gargalhada costuma 
ser uma arma poderosa que consegue ampliar a consciência, a sabedoria e trazer uma reflexão. 
Embora seja um solo, a atriz estará acompanhada de personagens inspirados em histórias reais: 
Fátima, Bruno, Clarice, Wagner, além de diversos artistas de grande reconhecimento, tecendo um 



bordado de vida e arte. Não há melhor espelho do que o outro. Sabemos quem somos a partir do 
que reverberamos. É� urgente ver o outro, olhar pelo olhar do outro, ser eu de você. O que seria de 
nós se pudéssemos ser eu de você e você de mim, deixando-nos ambos atravessar por nossas 
experiências? Denise Fraga vem acompanhada por uma banda somente de mulheres ao 29ª Porto 
Alegre em Cena.  
 
Idealização e criação: Denise Fraga, José Maria e Luiz Villaça / Com Denise Fraga / Direção: Luiz 
Villaça / Produção: José Maria / Obra inspirada livremente nas narrativas de Akio Alex Missaka, 
Anas Obaid, Barbara Heckler, Bruno Favaro Martins, Clarice F. Vasconcelos, Cristiane Aparecida dos 
Santos Ferreira, Deise de Assis, Denise Miranda, Eliana Cristina dos Santos, Enzo Rodrigues, Érico 
Medeiros Jacobina Aires, Fátima Jinnyat, Felipe Aquino, Fernanda Pittelkow, Francisco Thiago 
Cavalcanti, Gláucia Faria, José Luiz Tavares, Julio Hernandes, Karina Cárdenas, Liliana Patrícia 
Pataquiva Barriga, Luis Gustavo Rocha, Maira Paola de Salvo, Marcia Angela Faga, Marcia Yukie 
Ikemoto, Marlene Simões de Paula, Nanci Bonani, Nathália da Silva de Oliveira, Raquel Nogueira 
Paulino, Ruth Maria Ferreiro Botelho, Sonia Manski, Sylvie Mutiene Ngkang, Thereza Brown, 
Vinicius Gabriel Araújo Portela, Wagner Júnior / Texto Final: Rafael Gomes, Denise Fraga e Luiz 
Villaça / Dramaturgia: Cassia Conti, André Dib, Denise Fraga, Fernanda Maia, Luiz Villaça e Rafael 
Gomes /Colaboração dramatúrgica: Geraldo Carneiro, Kenia Dias, José Maria / Direção musical: 
Fernanda Maia / Musicistas: Ana Rodrigues, Clara Bastos e Priscila Brigante / Direção de imagens 
em vídeo: André Dib / Direção de movimento: Kenia Dias / Direção de arte: Simone Mina  / 
Iluminação: Wagner Antônio / Programação de Vídeo Mapping: Bruna Lessa / Design e operador de 
som: Carlos Henrique / Assistente e operador de luz e vídeo mapping: Ricardo Barbosa e Michelle 
Bezerra / Assistente de produção: Leonardo Shammah / Técnico de palco: Alexander Peixoto / 
Contrarregra e camareira: Cristiane Ferreira / Costureira: Judite de Lima / Produção das imagens em 
vídeo: Café Royal / Produtora executiva: Adriana Tavares / Fotógrafo: Thiago “Beck” de Vicentis / 
Primeiro assistente de câmera: Diego José Marinho  / Som direto: Fernando Akira / Eletricista: 
Alberto Ferreira / Logger: Hugo Dourado / Administração financeira: Evandro Fernandes / Fotos 
para arte: Willy Biondani / Fotos de cena: Cacá Bernardes / Programação visual: Guime Davidson, 
Phillipe Marks /  Roteiro de Audiodescrição: Letícia Schwartz / Consultoria: Luís D. Medeiros / 
Coprodução: Café Royal / Produção: NIA Teatro / Duração: 90min / Classificação indicativa: 12 anos 
 
 
Quase só Brahms – com Diego Grendene e o duo Hugo Pilger e Ney Fialkow 
 
No programa do Concerto de Música de Câmara estão a Sonata em Mi Menor op. 38 para 
Violoncelo e Piano, de Johannes Brahms, a Fantasiestücke (Peças de Fantasia) op. 73, de Robert 
Schumann, e Trio para Clarineta, violoncelo e piano op. 114, de Brahms. Diego Grendene de Souza 
é clarinetista da OSPA e diretor do Conservatório Pablo Komlós - Escola de Música da OSPA. 
Estudou com Walter Boeykens no Conservatório Real Superior de Antuérpia, na Bélgica, período em 
que realizou uma série de 44 concertos na França com o Quarteto de Clarinetes Aliénor. Gravou o 
disco "O clarinete na obra de Bruno Kiefer", vencedor do “Prêmio Açorianos” de melhor 
instrumentista erudito de 2020. Em atividade desde 2006, ano de sua estreia em Berlim, o duo 
formado pelo violoncelista Hugo Pilger e o pianista Ney Fialkow é destaque em salas de concerto do 
Brasil e América Latina. O álbum "Claudio Santoro: a obra integral para violoncelo e piano” lançado 
pelo duo em 2020, alcançou grande repercussão junto à crítica especializada, culminando na 
indicação ao Grammy Latino de 2021 na categoria “Melhor Álbum Clássico”. O álbum obteve 
também o prêmio Açorianos de 2021 como melhor disco erudito, melhor instrumentista e melhor 



intérprete. Recentes turnês pelos EUA, Alemanha e Itália têm consagrado a atuação do duo em 
prestigiar a música brasileira. Em maio de 2022 estrearam no Rio de Janeiro a Sonata para 
Violoncelo e Piano: “Figuras de 22” do compositor carioca Marcos Lucas, obra dedicada pelo artista 
ao duo. 
 
Com Diego Grendene (clarineta), Hugo Pilger (violoncelo) e Ney Fialkow (piano) /Duração: 65 
minutos / Classificação indicativa: Livre 
 
 
Espetáculos adultos 
 
 
2068 – Máscara EnCena 
 
Ainda é possível sonhar? Fazendo alusão a uma temporalidade futura, o espetáculo “2068” retrata 
a resiliência humana através da manipulação e uso de máscaras expressivas. Diferentes pessoas 
estão confinadas em um espaço de privação das liberdades individuais, em que, para se manter 
vivo, é preciso se alimentar constantemente de esperança. 
 
Direção: Liane Venturella / Dramaturgia: Máscara EnCena e Liane Venturella / Elenco: Alexandre 
Borin Camila Vergara, Fábio Cuelli e Mariana Rosa / Trilha sonora original: Caio Amon Iluminação: 
Fabiana Santos e Ricardo Vivian / Operação de som: Manu Goulart /Máscaras: Fábio Cuelli / 
Bonecos: Rita Spier / Cenografia: Máscara EnCena / Figurinos: Liane Venturella /Direção de 
produção: Camila Vergara /Produção e Realização: Máscara EnCena/ Classificação indicativa: 12 
anos / Duração: 60 minutos 
 
 
Água redonda e comprida – Geórgia Macedo e Nayane Gakre 
 
Esta montagem marca a estreia em cena de Nayane Gakre, pré-adolescente do Povo Kaingang, e 
Geórgia Macedo, bailarina contemporânea, em um mergulho no universo das águas desde a 
cosmovisão do Povo Kaingang. As águas, como seres vivos, possuem as marcas dos clãs do Povo 
Kaingang. É na complementação entre as marcas redondas e compridas, referentes às metades 
clânicas Kame e Kainhru, que o mundo pode ficar em equilíbrio. As goj tej - as águas compridas - 
correm, formam os rios e pertencem à metade Kame. Sua força vem das goj ror, que são as 
nascentes, as águas redondas, as águas que brotam. O espetáculo mergulha neste universo, criando 
imagens coreográficas fluidas, redondas e compridas. Trazendo, em narrativas de movimento, a 
força e leveza das goj tej. 
 
Concepção e direção geral: Geórgia Macedo / Orientação: Iracema Gah Teh Nascimento e Angélica 
Kaingang / Direção artística: Geórgia Macedo e Kalisy Cabeda / Direção cênica: Kalisy Cabeda / 
Bailarinas criadoras: Geórgia Macedo e Nayane Gakre Domingos / Coreografia: Geórgia Macedo e 
Nayane Gakre Domingos / Direção de movimento: Camila Vergara / Preparação corporal: Geórgia 
Macedo e Camila Vergara / Figurinos e cenografia: Isabel Ramil / Costureira: Cláudia Maria Alves 
Marques / Criação e operação de luz: Thais Andrade / Trilha sonora e operação de som: Thiago 
Ramil / Voz e narrativas: Iracema Gah Teh Nascimento e Angélica Kaingang / Design gráfico: Vini 



Albernaz / Produção: Geórgia Macedo, Lorena Relva e Virgínia Torres / Fotos: Adri Marchiori / 
Duração: 55 minutos / Classificação indicativa: Livre  
 
 
Andaime (Des)Construção do Amor – GEDA Cia de Dança Contemporânea 
 
A performance de dança teatro/ teatro coreográfico é conduzida por dois bailarinos que evoluem 
em ações dramatúrgicas revelando as etapas da construção do fim de um relacionamento. Impulsos 
legítimos fecundos e inevitáveis representam as fragilidades dessa relação que finda ao tempo de 
cada um e alcança o tempo dos dois. A cada degrau o casal reverbera sua dança até o limite do 
desgaste constatando a impotência frente ao término. Ao topo do andaime depois de passar pelas 
fronteiras do amor, do ódio e do afastamento, encontram uma solução dentro de soluços, 
recuperação e reflexão. Graziela Silveira, bailarina gaúcha, e Robson Lima Duarte, bailarino 
pernambucano radicado em Porto Alegre, fazem esta experiência cênica em forma performática. 
 
Direção e concepção coreográfica: Maria Waleska van Helden /Bailarinos Graziela Silveira e Robson 
Lima Duarte / Consultoria artística: Simone Rorato / Assessoria de Imprensa: Silvia Abreu / Projeto 
Gráfico: Pedro van Helden / Paisagem sonora e operação de som: Rafael Davi / Duração: 20 
minutos / Classificação indicativa: Livre 
 
 
Dance a Letra Grupão Pocket Live Gestos Caetano – Macarenando Dance Concept 
 
A Cia Macarenando Dance Concept apresenta um conjunto de coreografias criadas a partir da 
pesquisa de gestos literais para 30 letras de músicas da obra de Caetano Veloso. A obra é derivada 
do jogo coreográfico Dance a Letra, que consiste em criar danças a partir da atribuição de gestos 
para letra de músicas brasileiras. O procedimento é desenvolvido pela Macarenando desde 2013 no 
espetáculo "Abobrinhas Recheadas – O Jogo" – em que se explora a relação da dança com o humor 
e a comédia. Neste espetáculo, o processo ganha novas camadas por meio do aprofundamento do 
estudo da literalidade gestual enquanto elemento de composição cênico-coreográfica e da 
articulação à poética musical de Caetano Veloso. Canções como "Alegria, Alegria", "Fora da 
Ordem", "Podres Poderes", "Tigresa" e "Como dois e dois" integram o repertório.  
 
Direção: Diego Mac e Gui Malgarizi / Coreografia: Diego Mac / Produção: Sandra Santos e Giulia 
Baptista Vieira / Elenco: Aline Karpinski Dias, Arthur Bonfanti, Chiarah Cohen, Daniela Aquino, Dani 
Dutra, Dani Boff, Denis Gosch, Giulia Baptista Vieira, Nilton Gaffree Jr. / Iluminação: Gui Malgarizi e 
Sandra Santos / Trilha sonora: montagem de Diego Mac e Gui Malgarizi a partir da obra de Caetano 
Veloso / Realização: Macarenando Dance Concept / Duração: 50 minutos / Classificação indicativa: 
livre 
 
 
Espera – Cia Incomode-te 
 
O texto de Nelson Diniz faz parte do projeto de 15 anos da Companhia Incomode-te. “Espera” é um 
dia na vida de dois homens que zelam por um local que está prestes a não existir mais. Uma história 
bem-humorada de duas figuras invisíveis na sociedade, Sumô e Serrote, que vivem em um lugar 



com a propriedade de quem desenvolve um trabalho a ser executado, permanente. Dentro do 
contexto, passamos a entender que esse lugar está sofrendo uma forte ameaça de invasão. 
 
Texto: Nelson Diniz / Direção: Sandra Possani e Carlos Ramiro Fensterseifer / Elenco: Liane 
Venturella e Nelson Diniz / Trilha Sonora: Felipe Zancanaro / Iluminação: Ricardo Vivian /Figurinos: 
Carlos Ramiro Fensterseifer / Divulgação: Léo Sant’Anna / Direção de produção: Letícia Vieira - 
Primeira Fila Produções / Realização: Cia Incomode-te / Duração: 55 minutos / Classificação 
indicativa: Livre 
 
 
O inverno do nosso descontentamento: Nosso Ricardo III – Cia. Teatro ao Quadrado 
 
"A tragédia do rei Ricardo III" (1592), obra-prima do dramaturgo inglês William Shakespeare, é o 
ponto de partida do espetáculo que apresenta a ascensão ao poder do tirano Ricardo de Gloucester 
ao chegar ao trono da Inglaterra por meio de violências e traições. A montagem que celebra os 20 
anos da Cia Teatro ao Quadrado desconstrói o texto shakespeariano, incorporando em sua 
narrativa referências a vários outros tiranos que, ao longo da história, fizeram mau uso do poder e 
provocaram morte e destruição. O espetáculo investe na teatralidade e na ousadia cênica no 
tratamento dado ao clássico, trazendo uma superposição de referências teatrais e de 
acontecimentos reais da História. 
 
Encenação: Luciano Alabarse / Atuação: Marcelo Ádams e Margarida Peixoto / Dramaturgia: 
Luciano Alabarse, Marcelo Ádams e Margarida Peixoto, a partir de ‘A tragédia do rei Ricardo III’, de 
William Shakespeare / Figurinos: Antonio Rabàdan / Cenografia: Luciano Alabarse / Iluminação: 
Maurício Moura e João Fraga / Trilha sonora pesquisada: Marcelo Ádams e Luciano Alabarse /  
Operação de sonoplastia: Luiz Manoel / Produção: Cia Teatro ao Quadrado / Produção executiva: 
Jaques Machado e Lincoln Camargo / Identidade visual: Dídi Jucá / Costureira: Maria José Leoni /  
Realização: Cia Teatro ao Quadrado 20 Anos / Duração: 95 minutos | Classificação indicativa: 14 
anos 
 
 
O jantar com a Sra. Beckett - Via Expressa Coletivo Teatral 
 
A peça leva ao teatro o espaço de convívio, de relação direta que se estabelece entre atores e 
público durante o tempo da representação. Nesse espaço de encontro, pode ocorrer ainda ato de 
espelhamento de uma comunidade frente ao drama apresentado. Quando esta obra cênica opta 
por um jantar como centro da ação, conecta-se a essa essência do acontecimento teatral. A 
alegoria de um jantar converte-se em rito de encontro instaurado, que implode a noção ou 
aparência de um jantar como ato prosaico, banal. Ficam aguçadas pela intimidade as possibilidades 
de vivências, de convívio social. Capaz de também aguçar o próprio espelhamento, transformando 
e dilatando os signos do espaço de uma sala de jantar e de cada objeto manipulado, com suas luzes 
e sonoridades próprias. Um espaço jamais é apenas um espaço. Um objeto jamais é apenas um 
objeto. De outro tempo, estão ali para provocar um novo olhar e escuta que os redimensione no 
tempo presente e os projete a um incógnito futuro. Talvez o jantar com a Senhora Beckett gere 
novas percepções e entendimentos sobre as camadas invisíveis dos espaços e dos encontros 
humanos. 
 



Direção geral e dramaturgia: Decio Antunes / Atriz: Naiara Harry /Criação sonora: Ricardo Pavão e 
Gustavo Pavão /Desenhos de luz: Guto Greca / Ambientação cênica: Décio Antunes / Designer 
digital: Liege Grandi e Claudia Wagner / Fotos: Claudio Etges / Montagem / Assistente de produção: 
Ana Lombardi / Marketing digital: Lucas Boninsegna /Produção: Via Expressa Coletivo Teatral / 
Duração: 60 minutos / Classificação indicativa: 14 anos 
 
 
Sob o véu de Ísis – Teatro da Crueldade 
 
A poética dessa montagem de rua se dá através de sua coreografia dramática, criada a partir da 
luta pela libertação das mulheres do Irã e das narrativas das atrizes e suas ancestrais - um memorial 
feminino que desvela as amarras e abusos do patriarcado na busca por revelar o olhar de um outro 
tempo que nos faz vislumbrar a mortalha da existência. O espetáculo, em sua estética, dialoga a 
partir de simbolismos e de sua capacidade de impactar, provocando reflexões acerca das questões 
históricas da mulher diante das restrições de um mundo patriarcal e a busca para criar um espaço 
de experimentação da liberdade, como pressupõe a arte. 
 
Elenco: Karine Paz, Carolina Cândida, Ana Maria Costa, Elisa Heidrich, Paula Souza, Alice Toldo, 
Carina Dias / Direção: Marcelo Restori / Figurino: Karine Paz / Foto: Márcio Garcia / Operação de 
som: Fredericco Restori / Produção: Karine Paz e Marcelo Restori / Realização: Coletivo Teatro da 
Crueldade / Duração: 30 minutos / Classificação indicativa: Livre 
 
 
Sopaporiki – Richard Serraria/Tarrafa 
 
Performance solo do tambor Sopapo, com sampler e bases eletrônicas montadas e disparadas ao 
vivo em cena por Richard Serraria. Um Sopapo autor contando em língua pretuguesa a saga dos 
orixás do Batuque de Nação Oyó Idjexá atestando a presença negra no RS e Bacia do Prata via 
poética iorubá dos orikis. 
 
Poeta, performer e concepção geral: Richard Serraria / Diretor cênico e projeções ao vivo: Leandro 
Silva / Desenho de som: Clauber Scholles / Desenho de luz: Cristiano Adeli / Coordenação de palco: 
Lucas Burgdurff  / Vozes incidentais amefricanas: Vangry Kaingang,  Viviane Rosa Juguero, Dona 
Sirley Amaro, Nosta Mandlate (Moçambique) e Merida Doussel Sokel (Argentina) / Figurino: Paloma 
Coronel / Luminária de chão: Luciano Buiano / Escultura: Conde (Pelotas) /Masterização da trilha 
sonora: Tuti Cristiano Rodrigues /Produção da canção "Giba Gigante Negão":  Guilherme Schwalm e 
Duke Jay  com Serraria (usada de base para canto ao vivo durante a performance) / Duração: 55 
minutos / Classificação indicativa: Livre 
 
 
 
Trago Sorte Mentira & Morte - Grupo Cerco 
 
Em um bar decadente, personagens boêmios vivem imersos em bebidas, jogos e sedução. Nesse 
ambiente degradado lutam por sua sobrevivência e pelo seu prazer. A opereta rock do Grupo Cerco 
de teatro vem repleta de malandragem e feitiçaria onde a ganância mortal encontra a morte e o 
sobrenatural. Valentin, um trambiqueiro malandro, e Thomas, um trapaceiro de jogos de azar, têm 



seu caminho cruzado por Marquito, um político argentino, e Lívia, uma sedutora femme fatale. 
Interessados pelas habilidades de Valentin, Marquito e Lívia o inserem no mundo da política 
ambicionando o enriquecimento. O encontro entre as personagens desencadeia uma disputa por 
dinheiro, poder e pelo questionável amor de Lívia. Trago Sorte Mentira & Morte é o quinto 
espetáculo de repertório do Grupo Cerco, coletivo teatral que completa quinze anos de trajetória 
em 2023 com diversos projetos e prêmios em sua bagagem.  
 
Criação coletiva: Grupo Cerco / Direção cênica: Inês Marocco e Kalisy Cabeda / Direção musical e 
Preparação musical: Simone Rasslan / Dramaturgia: Celso Zanini / Elenco: Anildo Böes, Bruno 
Fernandes, Camila Falcão, Elisa Heidrich, Manoela Wunderlich, Martina Fröhlich, Philipe Philippsen 
/ Banda: Frigo Mansan, Gabriela Lery, R. Fernandez / Composição original das canções: Celso Zanini 
e Sanatório Rock Blues / Arranjos: Frigo Mansan, Gabriela Lery, R. Fernandez e Simone Rasslan / 
Cena sonora original: Grupo Cerco e Banda / Desenho de luz: Ricardo Vivian / Operação de luz: 
Ricardo Vivian e Roger Santos / Desenho de som: Rodrigo Rheinheimer / Cenografia: Rodrigo 
Shalako / Concepção de figurinos: Valquíria Cardoso / Confecção de figurinos e adereços: Valquíria 
Cardoso, Alex Limberger e Mari Falcão / Maquiagem: Anildo Böes, Camila Falcão, Manoela 
Wunderlich e Martina Fröhlich / Preparação corporal: Anildo Böes e Manoela Wunderlich / 
Preparação vocal: Philipe Philippsen e Simone Rasslan / Programação visual: Marina Kerber /  
Gestão de redes sociais: Elisa Heidrich / Produção e Gestão: Daniela Lopes - Cardápio Cultural / 
Realização: Grupo Cerco / Duração: 120 minutos / Classificação indicativa: 14 anos 
 
 
Um fascista no divã – Reina Produções e GRUPOJOGO 
 
Um psicólogo assume um novo cliente desafiador, um político com tendências e comportamentos 
fascistas. No decorrer de várias sessões, o terapeuta tenta entender a real motivação do político 
em buscar ajuda. O espetáculo aborda a teoria de Theodor Adorno para o indivíduo fascista e 
reflete sobre a ascensão da extrema direita no Brasil. 
 
Inspirado no texto homônimo de Marcia Tiburi / Atuação: Vinícius Meneguzzi / Direção: Alexandre 
Dill / Dramaturgia e audiovisual: Gabriel Pontes / Trilha sonora: Ian Ramil / Orientação corporal: 
Natália Karam / Direção de movimento: Guilherme Conrad / Produção executiva: Sofia Ferreira / 
Técnico de luz: Lucca Simas / Técnico audiovisual: Henrique Strieder / Duração: 60 minutos /  
Classificação indicativa: 14 anos  
 
 
Espetáculos Em Ceninha 
 
Bichológico – Circo Teatro Girassol 
 
Espetáculo de teatro para crianças criado a partir do livro homônimo da escritora gaúcha Paula 
Taitelbaum. É um divertido jogo com formas geométricas coloridas, conduzido com rara 
sensibilidade pela atriz e artista circense Débora Rodrigues, no qual círculos, quadrados, retângulos 
e triângulos, distribuídas pelo espaço cênico, compõem a cenografia do espetáculo, assinada 
por Diego Steffani. Com direção de Dilmar Messias, o espetáculo propõe o jogo de brincadeira, 
invenção e criatividade, transformando estas figuras nos engraçados animais: o Gato Chinês, o 



Macaco Português, o Elefante Holandês, o Coelho Escocês e o Cão Polonês, que são os personagens 
de várias pequenas histórias.  
 
Com: Débora Rodrigues / Baseado no livro de Paula Taitelbaum / Iluminação: Anderson Balheiro / 
Direção de arte: Diego Steffani / Direção geral: Dilmar Messias / Música: Cláudio Levitan / Arranjos: 
Kiti Santos / Fotografia: Cláudio Benevenga e Adriana Marchiori / Produção: Débora Rodrigues por 
Girassol Produções Artísticas e Culturais / Classificação indicativa: Livre – recomendado para 
crianças de 0 a 6 anos / Duração: 30 minutos 
 
 
Frankinh@ - uma história em pedacinhos – Projeto GOMPA 
 
Montagem que mescla teatro, dança, narração e música para contar a história de um criador e sua 
criatura. Inspirado na obra Frankenstein, de Mary Shelley, a peça fala de solidão, bullying, amizade, 
criatividade e aceitação das diferenças, trazendo ainda recursos de ciências e ilusionismo. 
 
Elenco: Fabiane Severo, Liane Venturella e Thiago Ruffoni / Direção: Camila Bauer / Direção de 
movimento: Carlota Albuquerque / Dramaturgia: Camila Bauer e Marco Catalão / Colaboração 
dramatúrgica: Liane Venturella / Sonografia: Álvaro RosaCosta / Pianos e voz: Simone Rasslan / 
Cenografia: Elcio Rossini / Adereços: Elcio Rossini e Liane Venturella / Iluminação: Ricardo Vivian / 
Figurino: Daniel de Lion / Maquiagem: Marília Ethur / Psicóloga convidada: Camila Noguez / Arte 
gráfica: Jéssica Barbosa / Direção de produção: Fabiane Severo / Realização e Produção: Projeto 
GOMPA / Duração: 45 minutos / Classificação indicativa: Livre – recomendado para crianças acima 
de 6 anos 
 
 
Histórias do Vovô Cascudo – Depósito de Teatro 
 
Uma menina muito curiosa chamada Marilu e um menino arteiro chamado Pepe pedem ao Vovô 
Cascudo que conte algumas histórias. O Vovô, então, escolhe a história da Onça e do Cachorro, a de 
Chico Rei, a da Princesa Sisuda e as lendas do Curupira e da Caipora. Ele narra adivinhações, 
crendices e curiosidades que fazem parte da cultura brasileira e, juntos, cantam canções inspiradas 
no folclore brasileiro. A peça é voltada para a infância, e tem como personagem central a figura do 
Vovô Cascudo, em homenagem à obra de Luís da Câmara Cascudo, de onde são extraídos causos 
brasileiros e as histórias que o vovô conta para seus netos. 
 
Texto e direção: Roberto Oliveira / Elenco: Bruno Fernandes, Elisa Heidrich e Juliano Canal / Trilha 
sonora: Thiago Di Lucca / Cenário: Alex Limberger / Figurinos: Valquíria Cardoso / Iluminação: 
Fabiana Santos / Fotografia e arte gráfica: Jéssica Barbosa / Assessoria de Imprensa: Liane 
Strapazzon / Produção: Arih Lopes - Raiar Produções / Realização: Depósito de Teatro / Duração: 50 
minutos / Classificação indicativa: Livre 
 
Lampião e Maria Bonita - Mosaico Cultural  
 
“Lampião e Maria Bonita” conta uma história de amor e guerra à prova do tempo. Aventuras, 
batalhas, milagres e muita coragem. O espetáculo é comemorativo aos 10 anos do Grupo Mosaico 
Cultural e vem inspirado na xilogravura, no mamulengo e nas brincadeiras do imaginário 



nordestino. A narrativa mostra um recorte da história do cangaço, em um divertido teatro de 
bonecos com mulheres valentes, homens guerreiros, milagres, assombrações, injustiças e outras 
doidices bem brasileiras! 
 
Direção: Nando Rossa  / Atuação, manipulação, roteiro e cenotécnica: Rafa Cambará / Atuação, 
manipulação e produção: Ludmila Flores / Direção de arte, cenografia, figurinos, maquiagem: 
Rafael Silva / Assistência de produção, operação de som: Gilmar Rossa /  Trilha sonora: Beto Chedid 
/ Bonecos: Daniel de Chico – Escultura, Mário De Ballentti – Pintura, Rafa Cambará e Rafael Silva - 
Construção e mecanismos/ Duração: 40 minutos / Classificação indicativa: Livre 
 
 
O Museu Desmiolado - Trupe Onde a Palavra se Diverte 
 
Desdobramento da premiada obra literária homônima, do poeta e compositor Alexandre Brito, o 
espetáculo aborda a temática dos museus de maneira surpreendente e divertida, onde canções, 
poemas e palhaçaria criam um universo imaginativo cheio de histórias curiosas e extraordinárias. É 
um espetáculo verbo-cênico-musical que narra a história do Poeta Cantador Alexeiev Britovsky, que 
nos seus devaneios estapafúrdios encontra, de forma inesperada, a Palhaça Ema Ame, diva do 
canto lírico animal. A partir daí aventuram-se numa jornada por diferentes museus, em situações 
surpreendentes, mirabolantes e desmioladas.  
 
Direção: Márcia do Canto / Poesias, cantoria e atuação: Alexandre Brito / Palhaçaria, cantoria e 
produção: Maura Souza / Figurinos: Antonio Rabadàn / Iluminação: Bathista Freire / Design gráfico: 
Jonathas Martins / Classificação indicativa: Livre /Duração: 40 minutos 


