


A Cia Lona de Retalhos criou sua identidade poética 
e estética ao longo dos últimos anos através de três 
eixos de pesquisa: o primeiro – dramatúrgico – de 
optar pelo uso de textos clássicos como ponto de 
partida; o segundo eixo é o da pesquisa da linguagem 
da máscara do palhaço: mais do que uma escolha 
estética é a modalidade de treinamento e formação de 
atores que a Lona optou por desenvolver em trilhos 
paralelos as escolhas temáticas; e por fim, o terceiro e 
último eixo, é o de apontar seu trabalho para a rua e 
para o espectador livre de classificação etária, em um 
encontro de cunho não apenas criativo, mas também 
político, questionando paradigmas, relações de poder, 
posicionamentos do cidadão com muito bom humor.

Apresentação



Um grupo de vendedores ambulantes conta a história de Otelo, o novo “herói nacional”. 
Ascenção, inveja, intriga, preconceito, ciúme e queda permeados por uma narração 
irônica e bem humorada. 
        Livre, 70 minutos   
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Otelo surge de uma imagem: em conversa sobre como a sociedade brasileira lida com 
seus heróis e a representação de suas origens veio a inevitável figura do mouro que é 
negado de seu lugar. Otelo que ao ser “vestido” de herói pelos atores-narradores tem 
que colocar de lado a sua identidade e aceitar a alegoria de um negro bem sucedido. Essa 
é a chave de acesso justa de nosso trabalho, é a forma pelo qual, através de um material 
poético, queremos acessar a questão. A maneira que Otelo é construído e depois 
derrubado muito diz do poder de manipulação das mídias, dos sistemas financeiros e 
governamentais a que estamos sujeitos todos os dias. Iago em nossa história é apenas 
mais uma peça que compõe todo esse sistema, mas que por sua maneira ardilosa de 
causar intrigas será fundamental para a queda do herói. 

Nessa atmosfera de intriga, manipulação, ciúme, paixão, traição, crítica e morte 
decidimos trilhar o tema da desumanidade, da pré-concepção de algo, do racismo 
cultural, que nega a grandiosidade do soldado e grita, sem razão a depreciação do negro.
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A encenação parte de um processo colaborativo 
entre atores e dramaturgo, visto que a Cia Lona de 
Retalhos trabalha na linha de uma dramaturgia e 
encenação que se constrói juntamente a prática dos 
atores-criadores. 

Nos primeiros encontros os atores estudaram os ma-
teriais de base que nesse projeto são: “Othelo, o mouro 
de Veneza” de William Shakespeare, “Auto da Paixão” 
de Luis Alberto de Abreu, a dissertação de mestrado 
de Carlos Tadeu Lira Vieira “Identidades brasileiras 
de Otelo: o mouro de Veneza entre nós” apresentada 
no programa de mestrado em Letras da Universida-
de Federal de São João Del’Rei em agosto de 2011, o 
livro bibliográfico “Nem Vem que não tem – a vida e 
o veneno de Wilson Simonal” do autor Ricardo Ale-
xandre e o documentário “Olhos Azuis” da socióloga 
Jane Elliot, um experimento pedagógico sobre o pre-
conceito, em especial o preconceito racial, além de 
filmes - documentários como “Zeitgeist”, “Muito além 
do cidadão Kane”, “Crise é o nosso negócio” e “Wilson 
Simonal ninguém sabe o duro que dei”. 

Tendo esse material como fonte de inspiração, os 
atores na sala de ensaio improvisaram situações, 
geraram imagens, sons e criaram cenas que poste-
riormente foram amarradas pelo olhar dos próprios 
atores da cia (processo de direção colaborativa) e afi-
nadas pela escolha de palavras do dramaturgo.

Proposta de Encenação
(procedimentos)



A música é elemento utilizado para dar identidade a personagens, 
criar clímax e contextualizar relações, por isso a escolha de um diretor 
musical que acompanhou os ensaios e criou a trilha sonora juntamente 
com os atores. O grupo pesquisou a música de Wilson Simonal e jingles 
de campanhas políticas da década de 80 e 90. 
 
A criação de cenário e adereços também valoriza o tema central do 
espetáculo (poder e preconceito) e respeita a criação e movimentação 
dos atores, isto é, uma criação que não é imposta, de fora pra dentro, é 
feita no decorrer do processo de ensaios, a partir da troca entre todos 
os profissionais envolvidos, por isso a cia. escolhe para essa função 
uma artista que já trabalha com o grupo há 05 anos e que dá unidade 
à esses elementos.

A criação do figurino caminha junto com a interpretação valorizando 
na encenação os momentos que a história está sendo narrada e 
“manipulada” pelos vendedores ambulantes (personagens inspirados 
nos bufões) e momentos que a trajetória do herói Otelo acontece. 



A escolha pela direção colaborativa partiu de uma 
necessidade da Cia, mas com o passar do processo se tornou 
uma maneira interessante e eficaz de estabelecer uma linha 
de trabalho pautada no jogo cênico dos atores, valorizando 
a comunicabilidade dos conflitos e temas centrais da obra, 
deixando claro uma pesquisa continuada de linguagem 
da cia baseada nos estudos das máscaras (bufão, palhaço e 
comédia dell’arte), por isso costumamos dizer que a direção 
é da própria Cia. Lona de Retalhos. 

Segundo Jurij Alschitz, diretor pedagogo russo que 
recentemente esteve no Brasil dirigindo trabalhos do grupo 
Galpão de Belo Horizonte acerca das obras de Tchekov, o 
teatro do futuro é um teatro sem diretores. 

direção

“Estou certo de que a pirâmide artisticamente fundada sobre a direção logo desabara. Ha muito 
tempo, alguns atores pediram a um colega que não participava do espetáculo pra sentar um pouco 
na sala pra os observar, de modo q não atrapalhasse o trabalho deles. Esse tipo esta alí sentado há 
mais de cem anos dirigindo a vida de dos outros artistas atores. Digo lhes essas coisas pois eu mesmo 
sou diretor, fui preparado assim, estudei assim, eu mesmo trabalhei assim, mas em seguida percebi 
que, se algo acontece espontaneamente no palco, e sempre melhor do que se fosse preparado por 
quem quer que seja. Talvez o diretor não seja necessário no teatro? E para Shakespeare? Não... não 
e... eram tempos em que cada pessoa era artista, poeta, autor. Estejam certos de que logo começara 
o mecanismo oposto... quanto mais os diretores conquistarem poder, tanto mais forte se contrai 
a mola de recuo. O teatro futuro e um teatro sem diretores. Os diretores deverão desaparecer! A 
tarefa deles terminou. O teatro esta pronto para um novo nivel. O teatro vai, deve ir pra frente.  
Uma coisa se extingue outra tem começo. E necessário q vocês estejam preparados. Escutar o 
próprio eu, saber se unir aos seus e aos outros, procurar o comum na adversidade, criar o instante 
da companhia diante dos olhos do publico”



O coletivo, no entanto, achou necessária a escolha de 
alguns provocadores cênicos, artistas que pudessem 
ofere c er treinamento e um olhar crític o durante 
o pro c ess o.  O ac ompanhamento dos provo cadores 
c ênic os:  Marc elo Gianini ,  Paulo Gircys,  Heraldo 
Firmino, Luciana Viacava e Edu Silva foi fundamental 
para o alinhamento do projeto, tornando a obra uma 
experiência teatral viva e dinâmica.

O direcionamento do projeto, logística e organização 
dos ensaios, diálogo entre atores, criadores (dramaturgo, 
diretor musical, cenógrafa, figurinista) e equipe técnica 
foi de C arina Prestupa e Thaís Póvoa, integrantes 
fundadoras da cia e também produtoras do grupo.



“Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas, 
minha alma cheia de desejo de estar na origem do mundo, e eis que me 
descubro objeto em meio a outros objetos”

Frantz Fanon

Proposta de Dramaturgia

Qual o sentido de adaptar uma obra clássica? Uma ode à sua 
estrutura dramática infalível? Sua representação no panteão 
das artes? Exercício de amadurecimento a uma atriz, ator ou 
companhia que, depois de anos de trajetória artística, deve se 
deparar com uma obra madura que pressupõe desafios de tirar 
o seu tapete, e talvez, consagrá-lo a um grande reconhecimento?
Todas as possibilidades de leituras de um clássico são 
condicionadas a um tempo real: o nosso. Sendo assim, escolher 
uma obra como disparador de um processo criativo ou montagem 
teatral pressupõe de antemão que esta mesma obra irá dialogar 
com o seu contexto contemporâneo.

Longe de desconsiderar a obra Otelo – o Mouro de Veneza, nosso 
objetivo era o de entender quais os elementos presentes no 
texto que reverberam, sejam eles nos âmbitos sociais, políticos e 
afetivos. Portanto, aquele negro alçado a general por sua extrema 
beligerância é o mesmo que tem sua vida fadada à ruína por conta 
de uma estratagema armada por Iago, tomado pelo sentimento de 
inveja. Quais são correspondentes possíveis em nosso tempo?
Otelo é fruto e agenciador de um pensamento de ocupação militar. 
Sua extrema força e estratégia militar o leva a ganhar o comando 
de general na obra, apesar de ser negro.



       Otelo casa-se com uma mulher filha de um senador que se 
apaixonou pelo mouro por conta de suas grandes histórias he-
roicas, apesar de ser negro.

Otelo é uma das figuras mais importantes para a defesa do 
Doge de Veneza, apesar de ser negro.

Apesar de ser negro.

Contudo, a morte por sufocação de sua esposa tramada pelas 
beiradas por Iago, recoloca o Otelo no seu devido lugar: o bru-
to. 
Só tinha que ser negro.

E para este negro, negro bom é negro morto.

É este o recorte escolhido pela cia. Lona de Retalhos para re-
elaborar a obra clássica. Na perspectiva reducionista, o negro 
como aquele que quando participa, é porque é completamente 
incorporado à sociedade. O negro Otelo é o que é pois defende 
o interesse dos brancos, dos civilizados, ou seja, se nega para 
se afirmar. 

Desta forma, aliar o personagem de Shakespeare a alguma 
figura nacional que passasse por processos parecidos – o do 
reconhecimento  e sua posterior derrocada e decadência – fez 
nos aproximar de um artista bastante importante para a his-
tória política e musical do Brasil: Wilson Simonal.

No auge do período ditatorial pós 64, saltou da extrema identi-
ficação com os valores nacionais impostos pelo regime militar 
– endossado inclusive através de grande apoio popular – para 
a alcunha de dedo duro, inimigo do povo. Quais os fatores que 
o levaram a isso?



Otelo e Simonal não são simples joguetes de uma inteligência maior de governo – seria 
desprezar a possibilidade de escolhas individuais – mas ambos partilham de uma articu-
lação estratégica enquanto são necessários. Mas após passarem de um limite claro - Otelo 
matando a sua esposa e Simonal que, por meio de amigos no DOPS manda prender um 
contador acusado de desvio de seus shows, denunciando a tortura no Brasil, algo que os 
próprios militares se esquivavam de  assumir – os leva à derrocada. Se para o primeiro as-
sumir a culpa o transforma novamente num bruto, devolvendo-o a sua condição natural e 
consequentemente o seu suicídio é a saída trágica, mas irreparável, para o segundo o resto 
de sua vida é legado ao ostracismo, e tentando até o fim provar sua inocência, vive também 
numa espécie de morte antecipada. Ambos foram usados pelo regime e governo, e ambos 
também usaram o regime e o governo para conseguirem a sua ascensão individual.

Sendo assim, a obra se torna uma articulação muito maior entre Iago e Otelo, mas sim uma ana-
logia a uma sociedade que se arma pelo discurso meritocrático, e assim, igualando naquilo que 
por natureza de exploração é desigual. Longe de querer encontrar culpados e inocentes, manipu-
ladores e manipulados, vencedores e vencidos, longe então de tratar a temática de forma mani-
queísta e dicotômica, a pergunta que colocamos é: quais são os agentes negadores de um racismo 
preeminente no Brasil que ao mesmo tempo são também os articuladores  deste mesmo racismo? 
E onde a passividade na discussão destes processos não representa também uma afirmação deste 
mesmo preconceito.



Proposta da Direção Musical
Reler uma obra. Procurar na contemporaneidade ecos de questões 
presentes no texto original. Abrir canais de reflexão. Dialogar.

No nosso Otelo, uma trupe de bufões- camelôs “a turba do ardil”, 
conta uma história para vender lenços, e em meio à venda se 
depara com questões que estão longe de serem encerradas, 
questões que muitas vezes preferimos deixar de lado, pois olhá-
las de frente é os depararmos com abismos presentes em cada um 
de nós. 

Se na cena pretendemos encarar questões como o preconceito 
social e racial, a música pode ser uma aliada. E neste trabalho ela 
tem papel fundamental, é mais uma camada agregada ao nosso 
“espetáculo-reflexão-provocação”. Através do Sample ( Trechos 
de canções gravadas editados e colados para criar uma nova 
música: um mosaico sonoro), podemos fazer recortes precisos,  
transportar o  pensamento para uma referencia musical que 
carrega em si um momento histórico, um fragmento social, um 
lugar, uma idéia. E a partir desse caleidoscópio de pílulas musicais 
podemos jogar com a cena, contrapondo o discurso e/ou dando 
cama para a história.

Fomos buscar também referências nos gêneros musicais da 
cultura negra presente nas periferias das grandes cidades: o funk, 
o samba e o rap – gêneros que trazem na sua estrutura um caráter de 
depoimento e posicionamento sobre o cotidiano – solo fértil e rico 
em inspirações para a composição de nossas canções e trilhas, assim 
como na “Pilantragem”, gênero musical criado por Wilson Simonal 
na década de 60. Pinçamos e nos servimos de alguns fragmentos 
da poesia e da musicalidade desses gêneros porque para esse 
espetáculo era necessário criar uma trilha  tão plural, multifacetada 
e rica, carregada da beleza e dor  de nosso povo, e tão complexa, 
contraditória e  provocadora como são nossas questões sociais. 

Enfim a música nesse trabalho comenta, abre novos campos de 
entendimento, aproxima, “faz cama”, tira o tapete, incomoda 
e questiona. Gravada ou executada ao vivo, ás vezes a trilha 
pontua os gestos, interage com a cena, vende, recorta a fábula 
como se fosse mais um “ator-bufão”, mais um questionador, mais 
um integrante da Turba do Ardil.



As palavras de Denis Guenoun sintetizam com precisão nossa 
necessidade de ir à rua – estabelecer a primeira relação política – a 
reunião. O espaço público, sem filtro ou cancela, cuja única fronteira 
é o alcance da voz do ator para com o tímpano do espectador.

A rua, para nós, se tornou a óbvia escolha para quem quer se 
comunicar com todos – não há faixa etária. Além disso, o estado 
do “tudo pode acontecer” da linguagem clownesca de superlativa 
– tudo pode vindo de mim, tudo pode vindo do outro. E por fim, se 
o clássico resiste ao tempo, pois fala do humano: é terreno, então é 
na língua do povo que os clássicos brotam – timidamente míticos 
– mas dali que surgem ali, na oralidade, se sustentam.

Para nós, ir para a rua é, antes de se destacar no topo do palco 
circundado de luz focada, se misturar a feira, dividir o mesmo sol 
na cabeça de artista e público.

A RUA
“A reunião do público para ver e ouvir uma palavra que é proferida 
diante da comunidade sublinha o caráter político do teatro que está 
ligado não ao que aí se mostra, mas à natureza pública da convocação e 
da reunião que ali se estabelece.”

GUENOUN
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Elenco
Carina Prestupa, Thaís Póvoa, Jorge Pezzolo, Icaro Rodrigues e Milena Bochi.

Direção
Cia Lona de Retalhos

Provocadores cênicos
Marcelo Gianini,  Heraldo Firmino, Edu Silva, Paulo Gircys, Luciana Viacava.

Encenação
Cia. Lona de Retalhos

Dramaturgia
Márcio Castro

Concepção musical e direção musical
Felipe Gomes 

Cenário e adereços
Denise Guilherme

Figurinos
Régis Soares

Operador de som
Enrique Auê

Assistente de Produção e Contra-regra
Lucas Nuti

Treinamento de Commedia Dell’Arte
Heraldo Firmino

Treinamento de Bufão
Luciana Viacava

Produção
Cia Lona de Retalhos

Direção artística da Cia.
Carina Prestupa e Thaís Póvoa

Fotos
Sueli Almeida

Arte gráfica
Murilo Thaveira >casadalapa



A Cia. Lona de Retalhos nasceu em 2006 da parceria entre duas atrizes que trabalhavam 
há seis anos como clowns num projeto de humanização hospitalar em São Paulo: Carina 
Prestupa e Thaís Póvoa.

A princípio a ideia de realizar um espetáculo inspirado em “Esperando Godot” de Samuel 
Beckett trazia a possibilidade de pesquisar a linguagem do clown no palco, um interesse 
comum, já que o treinamento realizado até aquele momento era baseado no jogo 
para a performance e improvisação. O diretor Marcelo Gianini foi então trazido para 
compartilhar desse projeto. Nosso processo de criação era baseado em improvisações. 
Não houve um texto ou encenação propostos antes. Houve a condução de uma pesquisa 
prática que buscava alguns caminhos nos quais acreditávamos cenicamente dentro 
desta fascinante linguagem.

Em 2006, a estréia. Nesses primeiros anos temos um histórico de apresentações no ABC, 
outras cidades e São Paulo, com temporada em agosto de 2008 no Clã Estúdio das Artes 
Cômicas e temporada no Centro Cultural São Paulo em março e abril de 2009.

“Esperando Gordô” também realizou temporada no Teatro Alfredo Mesquita, pela 
Secretaria de Cultura de São Paulo, em julho e agosto de 2009, além de participar de 
festivais nacionais em diversos estados do Brasil.

Em 2009, em parceria com a Cia Estrela D’alva de Teatro a Cia Lona de Retalhos monta o 
segundo espetáculo baseado na obra “Horácios e Curiácios” de Bertolt Brecht e “Horácio” 
de Heiner Miller. O espetáculo intitulado “A incrível batalha pelo tesouro de Laduê” 
estreou no Teatro Sérgio Cardoso e depois em 2010 e 2011 fez temporada no Teatro 
Cacilda Becker e Teatro João Caetano respectivamente, além de diversas apresentações 
pelos CEUS e festivais nacionais de teatro. 

Esperando Gordô reestreou em março de 2010 no SESC Vila Mariana e realizou nova 
temporada no SESC Santo André nos meses de junho e julho, além de outras apresentações. 
O espetáculo recebeu prêmio de melhor trilha sonora no PRÊMIO FEMSA de Teatro 
Infantil e Jovem de 2009 e foi indicado em outras cinco categorias, incluindo a de melhor 
espetáculo infantil. Em 2010 Esperando Gordô realiza apresentações no XXVI Festival 
Internacional Cervantino Callejero no México e no V Festival Beckett na Argentina. O 
espetáculo também foi contemplado pelo Governo do Estado de São Paulo através do 
Programa de Ação Cultural e visto por milhares de pessoas em cidades do interior e da 
baixada paulista em 2011. Em 2012 nova temporada no Sesc Vila Mariana e diversas 
apresentações em CEUS e mostras de arte.

Em 2013 a Cia participou de dois projetos do SESI –SP, o Arte Educação com Esperando 
Gordô atendendo a 16 unidades escolares do SESI em diversas cidades do interior paulista 
e “Viagem teatral” com o espetáculo a Incrível batalha pelo tesouro de Laduê.   

Em 2014 a Cia participa novamente desses dois projetos pelo atendendo mais 18 unidades 
do SESI –SP em maio de 2014 estreia o espetáculo de rua “Otelo e a loira de Veneza”.

Histórico
          da Cia Lona de Retalhos



2013
Dezembro de 2103 – Ensaio aberto e debate na Escola Livre de Teatro – Santo André

2014
Abril de 2014 – Pré estreia na Escola Livre de Teatro de Santo André

23 de maio – Estreia na Mostra de Teatro Independente – Preça da VG – Santo André

27 de maio – Participação da mesa aberta sobre processos de trabalho em pesquisa 
continuada “O que é original, se desoriginaliza?” promovida pelo SESC São Caetano na 
sede das Oficinas – Mauá - SP

28 de maio – Apresentação na Praça XXII de Novembro – Mauá – SP – III Cena Aberta 
de Teatro de Mauá

 30 de maio – Apresentação na Praça XXII de Novembro – Mauá – SP – III Cena Aberta 
de Teatro de Mauá

07 de junho – Apresentação na Praça Santa Filomena – SBC – Mostra CLAC – Centro 
Livre de Artes Cênicas 

02 de agosto – Festival de Inverno de Francisco Morato – SP

03 de agosto – Apresentação em Franco da Rocha – organização Grupo Girandolá

09 de agosto – Apresentação Praça Giovanni Breda – SBC

23 de agosto – Apresentação no galpão 101 – Pompéia – São Paulo

24 de agosto – Apresentação no X Festival Nacional de Limeira

30 de agosto – Apresentação no galpão Quixotes - Funsai

13 de setembro - Apresentação no 29. Festivale - São José dos Campos

Histórico do espetáculo



CARINA PRESTUPA é atriz formada pelas escolas: Fundação das Artes de São Caetano do Sul (1996) 
e Universidade São Judas (2005). Pesquisa a linguagem do palhaço desde 1994. Atuou e coordenou o 
trabalho de humanização hospitalar dentro dos hospitais da Medial Saúde (de 2001 a 2009) pesquisando 
a atuação de artistas palhaços em visitações a crianças e idosos em alas de internação, quimioterapia 
e unidades intensivas. Já estudou com Fernando Faria, Bete Dorgam, Léris Colombaioni, Ana Elvira 
Wuo, Juliana Jardim, Mario Fernando Bolognesi entre outros. Arte educadora das Oficinas Culturais da 
PMSBC, do Colégio Singular e do Projeto Plantar. Atualmente é preparadora de elenco do espetáculo “A 
incrível batalha pelo tesouro de Laduê” e dirige em parceria com Marcelo Gianini o espetáculo “Ulisses 
Molly Bloom – dançando para adiar” da Cia. Estrela D’alva de Teatro. Foi sócia fundadora da Lúdica 
Comunicação Teatral de 1999 a 2012, onde atuou também como produtora dos espetáculos da Cia. Lona 
de Retalhos. Aluna especial em Stricto Sensu no Instituto de Artes da Unesp 2009/2010 e atualmente é 
formadora de clowns do projeto Sorrir e Viver da Faculdade de Medicina ABC e aluna especial em pós 
graduação no Instituto de Aretes da UNESP SP desenvolvendo pesquisa na área de formação do palhaço 
e os reflexos na cena contemporânea. 

FELIPE GOMES MOREIRA.  Ator e Palhaço,formado pela Escola de Arte Dramática EAD/ECA/USP 
(2006-2011) e pela Escola Livre de Teatro de Santo André (2000-2003). Estuda palhaço, contação de 
histórias e máscara desde 2001 tendo estudado com os seguintes mestres: Cristiane Paoli Quito, Bete 
Dorgam, Tiche Vianna, Ciléia Biaggioli, entre outros. É um dos fundadores do grupo Teatro de Asfalto e 
integrante do Grupo 59 de Teatro (Vencedor do Prêmio da Cooperativa Paulista de Teatro na Categoria 
Grupo Revelação de 2011). Trabalha no Projeto Mediclown (desde 2006), realizando intervenções 
artísticas junto aos profissionais da saúde de diversos hospitais, onde também realizou o trabalho de 
Humanização Hospitalar junto a pediatria do antigo Hospital Alvorada de Santo Amaro, atual Hospital 
da Luz, como Besteirologista ( Dr. Calabreza Mussarela Picles de Oliveira)

ICARO RODRIGUES é ator formado pela Escola Livre de Teatro onde trabalhou com Antônio Rogério 
Toscano, Georgete Fadel, Gustavo Kurlat, Claudia Shapira etc. Ator durante cinco anos do grupo Núcleo 
Bartolomeu de Depoimentos e Teatro da Vertigem. Atualmente é do elenco do espetáculo Barafonda. 
Arte educador de teatro no Programa Fábricas de Cultura e no SESC Santo André, além de ator-
pesquisador na Cia. Lona de Retalhos.

JORGE PEZZOLO, ator formado pelo Núcleo de Formação do Ator da ELT – Escola Livre de 
Teatro de Santo André e, posteriormente, conclui o curso de Artes Cênicas com habilitação 
em Direção Teatral pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 
(ECA/USP). Atuou como ator e iluminador nos espetáculos do Grupo Teatro de Asfalto: 
“Osvaldo Raspado no Asfalto”, 2003, “Eles não sabem o que é o Brasil”, 2006, dentre outros. 
Pelo grupo Os Subterrâneos, dirigiu as seguintes montagens: “Revolver”, 2006, “Bar” e “1984”, ambas em 
2005 e “Fala Comigo Como a Chuva”, 2004.Com a Cia. Estrela D’Alva de Teatro, idealiza a iluminação de 
“A Hora da Estrela”, 2005 , “Alberto Caeiro – Ele mesmo”, 2006, “Esperando Gordo”, 2006 e “Hamlet S.A.”, 
2007, Ulisses Molly Bloom – Dançando para adiar, 2012.

CURRÍCULO DOS 
            PRINCIPAIS INTEGRANTES



MARCIO DE CASTRO é ator, diretor e dramaturgo, graduando em História pela Fundação Santo André 
e formado pela Escola Livre de Teatro. Atuou em espetáculos e integrou companhias diversas, como a 
Fraternal Cia. De Arte e Malas-Artes (2006-2010). Como arte educador coordenou grupos de formação 
artística de várias cidades do Estado de São Paulo, entre elas no Projeto Vocacional em 2010; direção e 
dramaturgia do Núcleo Cênico de Cultura Caipira na Oficina Cultural da Terceira Idade em São Paulo, 
em 2009. Dirigiu o Espetáculo Lênin, em 2009. Atualmente é ator no espetáculo Cidade Fim – Cidade 
Coro – Cidade Reverso, com o Teatro de Narradores, e no processo de criação da Cia Auto Retrato, com 
o projeto Origem-Destino; também é dramaturgo juntamente com Lucienne Guedes na adaptação de 
Ulisses, da Cia Estrela D’Alva, do espetáculo Movimentos para Embarcar do Coletivo Intrânsito, e do 
projeto Os Negros, criação dramatúrgica a partir do fragmento homônimo de Lima Barreto.

MILENA BOCHI é atriz, palhaça e atualmente cursa Escola Livre de Teatro. Iniciou seus estudos 
em 2002 com curso de teatro na escola municipal de iniciação artística (EMIA) de santo André. Em 
2005 fez curso de dança contemporânea com Sheila Áreas no galpão do circo e no estúdio zona zen 
Vila Madalena. Estudou também com Maurício Paoli Vieira e Alex Ratton, no estúdio nova dança.  
Participou de oficinas de circo, ministradas por Mario Fernando Bolognesi e Lucciano Draetta dentro 
do projeto “palhaço de todos os tempos”. Participou da palestra “a importância de uma medicina mais 
humana”, realizada por Hunter “Patch” Adams no centro de convenções Rebouças. Atualmente é atriz-
pesquisadora de máscaras na Cia. Lona de Retalhos.

THAÍS PÓVOA é bacharel em Artes Cênicas com habilitação em Teoria Teatral pela USP. Atriz formada 
pela EAD/ECA-USP. Fundadora e integrante da Cia. Lona de Retalhos, que desenvolve pesquisa na 
linguagem do palhaço. Foi integrante da Cia. Inadequada, desenvolvendo pesquisa em teatro-dança e 
improvisação. Cursou aulas de palhaço com Bete Dorgam e Cristiane Paoli-Quito. Fez parte do Projeto 
Mediclown: Turminha da Saúde – Humanização Hospitalar – Medial Saúde. É artista orientadora do 
Programa Vocacional da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Como arte-educadora trabalhou 
no Programa Fábricas de Cultura da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, na Fundação Criança 
e no Programa Juventude Cidadã em SBC. Seus principais trabalhos no teatro foram: “Ato sem Palavras 
I” com direção de Cristiane Paoli-Quito, “Esperando Gordô” dirigido por Marcelo Gianini – prêmio de 
melhor atriz no 37º FENATA-2009, “pEsO” com direção de Tica Lemos, “A vida como ela é” dirigido por 
Luis Artur Nunes, “Desde que o samba é samba” com direção de Isabel Setti , “Ricardo III” dirigido por 
Celso Frateschi,“As Bruxas de Salém” com direção de Bete Dorgam e “Psicose”, dirigido por Antonio 
Januzzelli. Atuou nos curtas-metragens “Depois do Estopim” de André Gomes, “Cá entre nós”, de Ana 
Cristina Lyra e “A Última composição”, de João Nunes. Trabalhou na produção da Orquestra de Câmara 
da USP – OCAM (2004-2005), tendo participado da execução de projetos como o ABC Musical com a 
participação de Naná Vasconcelos e regência do maestro Gil Jardim e do projeto Concertos Matinais 
(2004) da Secretaria de Estado da Cultura, na Sala São Paulo. Além da execução da programação dos 
concertos da Ocam realizados mensalmente. Realizou a produção da 1ª Mostra CAC – Mostra do 
departamento de Artes Cênicas (2007).



- um ponto de energia 110V ou 220

- asfalto plano (para rodar um andaime- cenário)

- iluminação local, se o espetáculo acontecer após as 17h

Tempo de montagem: 03 (três) horas e meia

Tempo de desmontagem: 01 hora e meia

CONTATO: Carina Prestupa 

 (11) 9 7287.5652

 carinapg@uol.com.br

 Thaís Póvoa

 (11) 9 7178.0227

 www.cialonaderetalhos.com

 facebook.com/cialonaderetalhos

Necessidades Técnicas
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