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                                           Ágora em Cena 
  
 
O Ágora Teatro tem como principal objetivo contribuir para o entendimento do 
comportamento humano no século XXI e oferecer à cidade de São Paulo um espaço 
que provoque, com diversas atividades sempre relacionadas ao teatro, a reflexão e 
a produção de novos sentidos para os temas contemporâneos que envolvem o 
próprio teatro, a cidade e a cultura.  
 
Os quatro eixos de atuação do Ágora Teatro: Ágora em Cena, Ágora Livre, Ágora 
Formação e Ágora Publicação, trabalham interligados alimentando-se mutuamente. 

O Ágora Em Cena, é o eixo que abrange as montagens de nossos espetáculos, sejam 
elas produções próprias, com atores convidados, com o nosso Núcleo de Pesquisa 
Teatral, ou montagens com grupos com os quais nos identificamos.  

Desde 1999 foram inúmeras montagens, sempre na busca de um teatro narrativo e 
de um diálogo constante com o público contemporâneo. Tio Vânia, Sonho de Um 
Homem Ridículo, Ricardo III, Machadianas e Estação Paraiso são apenas alguns 
desses sucessos.  

Para efeito desse edital fazemos um recorte de nossas atividades nesses dois 
últimos anos. 
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    Ágora em Cena 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
1. Sonho de um homem ridículo 
2. Diálogo Noturno com Um Homem Vil 
3. Hospital da Gente 
4. O Grande Inquisidor Sec.XXI 
5. Woyzeck 
6.  Ledores no Breu 
 
 
2019 
 
1. Ledores no Breu 
2. Pagu, anjo incorruptível 
3. Woyzeck 
4. O Homem que fala 
5. Anja-Quando me fiz inteira 
6. Horácio 
7. Diana 
8. Os Inquilinos 
 
 
2020 
 
1. Os Inquilinos 
2. Hamelete- O Cordel 
3. Ágora Virtual- Diana 
4. Ágora Virtual -O Grande Inquisidor 
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2018 
  
Dostoiévski e o Ágora Teatro  
 

POR QUE UMA TRILOGIA DO SUBTERRANEO? 
 

 “Há coisas que o homem tem medo de revelar até mesmo a si próprio” 
                                                                                        (Fiódor Dostoievsky) 
 

 
 

            Há momentos na vida em que se acumulam sobre as nossas verdades, 
o pó dos tempos. O que nos movia adiante passa a nos paralisar e o pó 
umedecido pelos lamentos, seca numa triste argamassa de certezas 
que nos petrifica. Romper a estagnação é tarefa dos artistas. É esta 
busca que nos leva de volta às provocações de Dostoievski. 
 
Desejamos a inquietação e a generosidade desse artista que mergulha 
sem rede de proteção nos mistérios da alma humana. 
 
São três histórias diferentes escritas em momentos diferentes de sua 
vida, que abordam com a mesma integridade artística os subterrâneos 
da alma humana. Na nossa adaptação, as três histórias são conduzidas 
pelo mesmo personagem que narra o “Sonho de Um Homem Ridículo”. 
Em “O Grande Inquisidor, ele não mais no paraíso, mas nos calabouços 
da Santa Sé, continua sonhando com a plenitude de sua espiritualidade 

           e com a entendimento do sentido da vida. Em “O Subsolo”, ao mergulhar 
no porão da nossa existência, já não sonha mais. 

    



 7 

2018 
                                        Dostoiévski e o Ágora Teatro  
 

Talvez ainda possamos ser ridículos o suficiente para crer em algumas 
criações da humanidade como a ética e a estética. 
 
Talvez a beleza, mesmo que ridícula, ainda possua algum sentido. 
 
Quem sabe as coisas são como são porque as forjamos assim e não 
por que são inevitáveis e por isso valha a pena o ridículo de tentar 
transformá-las? Mesmo que o poder e a violência dos nossos “grandes 
inquisidores” munidos de suas patéticas autoridades, reafirme e 
proclame a falência eterna do gênero humano. Talvez valha a pena em 
algum momento de nossas vidas mergulhar um pouco mais fundo no “o 
subsolo” da nossa consciência, e perceber que nada permanece como 
sempre esteve. 
 
Nós continuamos acreditando ser possível um teatro sem adjetivos. 
Um teatro que respeite a criatividade e a inteligência da plateia, que 
evite a soberba preguiça de que tudo já foi feito e se lance na aventura 
do desconhecido. 
 
Que não se limite e nem se intimide com as aparências. Que assuma o 
homem como seu trabalho. Que perceba que cada época se produz e 
que o artista se produz ativa, crítica, arriscada e prazerosamente! 
 
Talvez nessa época em que nos esforçamos para acreditar que a 
aparência define quem somos, a coragem de mergulhar fundo no 
porão de nossa alma, venha nos revelar que a vida pode ser bem mais 
interessante. 
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                                                      2018 
                                        Dostoiévski e o Ágora Teatro  
 

              O ATOR E DOSTOIÉVSKI 

            Para o ator interessa as relações entre os homens. Dostoievski, nestes 
textos, nos conduz do paraíso, ao calabouço e ao subsolo da nossa 
condição humana. É a sua potência poética que provoca bem mais do 
que explica, é isso o que nos instiga a encená-lo. É o ser humano que 
está em questão: por que criamos e suportamos todos os sistemas que 
nos fazem mal? 
Dostoievski permanece provocador no século XXI, pois sua obra 
embora fundamentada na história, é poética e a poesia não se aprisiona 
nos calendários. Ela é encontrada no sentido trágico do nosso terrível 
personagem-narrador. É esse trágico que nos interessa: o excesso de 
virtude que gera o descaminho em que o homem se perde na busca 
da sua humanidade. Em SONHO DE UM HOMEM RIDÍCULO, vimos o 
homem do subsolo que ascendeu ao paraíso se transformar na queda. 
No GRANDE INQUISIDOR nosso personagem desce aos círculos do 
inferno e enfrenta o juízo final. Em O SUBSOLO, do seu porão, ele 
observa a vida, como a neve úmida que cai e impregna a sua alma. 
 
 

 
                   Foto Christiana Carvalho 
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    2018 
                                        Dostoiévski e o Ágora Teatro  
 

PARTE 1:SONHO DE UM HOMEM RIDÍCULO  

Conta a história de um personagem solitário de São Petersburgo em pleno século 
XIX. Na época, a cidade era o centro de toda a Rússia, e como em toda grande 
cidade, os homens são introspectivos e mais voltados para si mesmos. O 
personagem, um funcionário público, sabe que é ridículo desde a infância. Motivo de 
desprezo e zombaria de seus semelhantes, já não tem mais nenhum interesse na 
continuação da sua existência. 

Num dia inútil como todos os outros, em que mais uma vez esperava ter encontrado 
o momento de meter uma bala na cabeça, foi abordado por uma menina que 
clamava por ajuda. Ele não só recusa o apoio à criança, como a espanta aos berros. 
Ao voltar para casa, não consegue dar fim a sua existência. Adormece e sonha com 
a sua própria morte, com seu enterro e com uma vida após a morte. Viaja pelo 
espaço e por desconhecidas esferas. 

Experimenta a terra não manchada pelo pecado original e conhece os homens na 
plenitude da sabedoria e equilíbrio. Ele acredita que aquilo tudo foi real, pois as 
coisas terríveis que sucederam não poderiam ter sido engendradas num sonho.   

 
          Foto Bob Souza 
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2018 
                                        Dostoiévski e o Ágora Teatro  

 

PARTE 2: O GRANDE INQUISIDOR 

A peça, baseada em capítulo homônimo da obra de Fiódor Dostoiévsk, parte do livro 
Irmãos Karamasov (1879-1880), materializa o monólogo vivido por um cardeal 
de Sevilha na época da grande inquisição. Nele, o clérigo julga e condena Jesus 
Cristo reencarnado. 

 “A segunda parte da Trilogia revela-se assustadoramente contemporânea.  

Dominação e liberdade são temas que voltaram a ter importância no nosso cotidiano 
e a profundidade com que Dostoiévsk trata dessas questões em O Grande Inquisidor 
nos domina e nos liberta para um tratamento nada maniqueísta dessa contradição”, 

 

 
Foto Bob Souza 
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2018 
                                        Dostoiévski e o Ágora Teatro  
 

PARTE 3: O SUBSOLO  

Esse espetáculo culmina a TRILOGIADO SUBTERRÂNEO, que versa sobre parte da 
obra de um dos principais escritores da humanidade.  

O texto escrito na segunda metade do século XIX, apresenta-nos características 
humanas que nos espanta, nos emociona e fundamentalmente nos provoca em 
nosso modo de pensar e de agir contemporâneos. Ao mergulhar fundo no subsolo 
da alma humana o texto mantém sua força artística e política e ainda dialoga de 
forma contundente com o pensamento e o comportamento que continuam a vigorar 
no Brasil de hoje. O autor disseca de forma brilhante como o ressentimento gera a 
intolerância, o preconceito e a violência que 

infelizmente vemos voltar a brotar nos corações e mentes de muitos de nossos 
concidadãos. A sua escrita, poética e potente nos oferece a possibilidade de 
mergulhar fundo nesses mecanismos de nossas almas e entendê-los para depois 
fazermos o que bem quisermos com isso. 

Do ponto de vista artístico e estético, O SUBSOLO permite ao Ágora Teatro, concluir 
uma etapa importante de sua pesquisa de interpretação do teatro narrativo. Ao 
propor uma atitude géstica, crítica e estimulante que envolve e provoca o 
espectador a desvendar as diversas camadas que soterram o personagem da peça, 
buscamos um delicado estudo de interpretação onde o ser humano revela-se em 
toda a sua potência. Ao mesmo tempo, essa premissa nos instiga a uma encenação 
que rompe mais uma vez a relação palco plateia tradicional, colocando também o 
público numa atitude crítica e criativa 

 

                              Foto Christiana Carvalho  
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 2018 

Ágora em Cena: Sonho de um homem ridículo 
13/01 a 04/03/2018 

	

	
 
De Fiódor Dostoiévski 
 
"O Sonho de Um Homem Ridículo" 
Retrata um personagem prestes a acabar com a própria vida até que encontra uma 
menina que lhe pede ajuda. Com um revólver carregado ao seu lado, ele adormece 
em uma poltrona e tem um sonho fantástico. Quando acorda, está transformado: 
percebe que sua missão na Terra é amar aos outros como a si mesmo. 
  
Dramaturgia e interpretação: Celso Frateschi 
Direção: Roberto Lage   
Cenário e Figurino: Sylvia Moreira 
Luz: Wagner Freire 
Trilha Sonora: Aline Meyer 
Imagens: Elisa Gomes 
Corpo: Viven Buckup                                                        
Programação Visual: Pedro Becker 
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 2018 

       Ágora em Cena: Diálogo Noturno com Um Homem Vil 

04/05 a 24/06/2018 
 

 
 

 
 
 
De Friederich Dürrenmatt 
 
 
A peça retrata o diálogo entre um escritor perseguido pelo governo e seu carrasco 
na noite em que este está encarregado de executa-lo sob ordem estatal. Carregado 
de ironia, o texto vai discutir temas como justiça, liberdade e o intrigante debate 
sobre a "arte de morrer". 
 
Um escritor e um carrasco, encontro insólito que por si só é revelador de uma 
situação de exceção. 
  
O ofício do primeiro traduz o exercício da liberdade, o do segundo a eliminação mais 
radical da liberdade de viver. Um, luta contra o sistema, o outro, é o eixo silencioso 
em redor do qual a terrível roda do sistema se move. Um é um artista da vida, o outro 
um burocrata da morte. 
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2018 

         Ágora em Cena: Diálogo Noturno com Um Homem Vil 

04/05 a 24/06/2018 
 
 Desse encontro se desenvolve a peça sem se deixar levar por nenhum tipo de 
maniqueísmo. O diálogo deixa de lado qualquer ideologismo e caminha para uma 
dimensão do próprio entendimento do sentido dessas nossas vidas. Os 
personagens, surpreendentemente, encaram essa jornada de entendimento que só 
a proximidade da morte nos proporciona. 
  
 O espetáculo foi preparado entrando em acordo e participando dessa discussão 
que o texto de Dürrenmatt propõe. Um espaço íntimo - pois é a nossa intimidade 
que é brutalmente invadida pelo carrasco - a diversidade de caminhos na clara 
referência às escadas de Escher e o espaço criativo do escritor são os elementos 
inspiradores do cenário, que assim como os figurinos, não se fixaram em nenhuma 
época muito determinada. 
  
 A Iluminação e a trilha sonora seguem a mesma proposta de se atingir a “menor 
grandeza” dos elementos utilizados para se potencializar a contundência poética. Ao 
definir o casting decidimos não aceitar o óbvio e optamos por Ailton Graça para 
interpretar o Escritor e Celso Frateschi para o papel do Carrasco. No racismo de 
nossa sociedade, nas nossas primeiras conversas com as pessoas sobre o projeto o 
contrário era tido como o “natural”. 
  
 Há trinta anos, Roberto Lage dirigiu uma montagem desse mesmo texto de 
Dürrenmatt tendo Celso Frateschi como Escritor e Francisco Solano como Carrasco. 
Frateschi ganhou o prêmio Shell por sua interpretação. Reler o texto em momento 
tão diferente do nosso país, revela a potência do teatro de Dürrenmatt capaz de 
iluminar aspectos do humano em épocas tão diferentes. 
 
 
 
 
Direção: Roberto Lage 
Elenco: Ailton Graça e Celso Frateschi 
Cenário e Figurino: Sylvia Moreira 
Assistente de Direção: Rodrigo Ramos 
Direção de movimento: Vivien Buckup 
Cenotécnico: Luis Carlos Rossi 
Iluminação: Osvaldo Gazotti e Roberto Lage 
Costureira: Judite de Lima 
Operação de luz: Osvaldo Gazotti 
Debatedores: Welington Andrade e Renan Quinalha 
Trilha Original: Daniel Maia 
Foto: João Caldas 
Projeto Gráfico: T.W.O 
Assessoria de Imprena: Nossa Senhora da Pauta 
Administração: Maurício Inafre 
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2018 

         Ágora em Cena: Diálogo Noturno com Um Homem Vil 

04/05 a 24/06/2018 
 

 
 
                     Fotos João Caldas Filho _ Cenário e Figurinos Sylvia Moreira  
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2018 

         Ágora em Cena: Diálogo Noturno com Um Homem Vil 

                                                  04/05 a 24/06/2018 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 

 
 
                                 Diálogo noturno com um homem vil no ÁgoraTeatro 
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2018 

         Ágora em Cena: Diálogo Noturno com Um Homem Vil 

                                                  04/05 a 24/06/2018 
 
 
 
 
 

Debates após o espetáculo 
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         Ágora em Cena: Diálogo Noturno com Um Homem Vil 

                                                  04/05 a 24/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Debates após o espetáculo 
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  2018 
                Ágora em Cena Espetáculo convidado  
                                            Hospital da Gente  
                                                                19/07 a 12/08  
  

De Marcelino Freire 
 
Quanto tempo é preciso para que envelheça uma montagem de teatro? 
  
Quanto tempo é necessário para que ela amadureça? 

   
 



 20 

 2018 
              Ágora em Cena Espetáculo convidado  
                                            Hospital da Gente  
                                                            19/07 a 12/08  
 
Hospital da Gente estreou em 2008 na cidade de Taboão da Serra, berço do Grupo 
Clariô de Teatro, periferia da Grande Metrópole Brasileira. Na época, este anônimo 
grupo resolveu, sem nenhum apoio ou respaldo financeiro, levantar um espetáculo 
que pudesse dar conta de denunciar e ecoar recortes da vida das mulheres 
periféricas brasileiras. 7 atrizes, sob a precisa direção de Mario Pazini Jr., rasgavam 
as palavras de Marcelino Freire dentro de uma favela construída, pau-à-pau, pelo 
cenógrafo Alexandre Souza. Um ambiente que criava uma relação intrínseca do 
público com o beco, o barraco, o lixão, o café, a roupa com água e sabão e as 
mulheres, que contavam e cantavam o país que viam e viviam, mas que não passava 
na televisão. 
  
Foram 12 meses de pesquisa e 3 anos em cartaz na casa-sede do grupo, que hoje é 
um dos espaços de maior referência dentro do movimento de cultura Periférica de 
SP – Espaço Clariô. 
  
Dez nos se passaram, com eles vieram prêmios, viagens, artigos e estudos sobre 
uma nova estética, própria da periferia, que anunciava um “outro” teatro nos 
arrabaldes da cidade. 
  
Os anos também trouxeram perdas: O falecimento do nosso diretor Mario em 2014 e, 
em 2017, do provocador da nossa dramaturgia, Will Damas.  Isto nos custou muita 
dor, assim como dói perceber que o tempo também não foi capaz de curar as 
demandas sociais abordadas na peça. Infelizmente, o que se evidencia é que o 
conteúdo deste trabalho é ainda mais atual do que quando estreou. Falar sobre 
extermínio da juventude negra, direito à moradia, educação, violência contra a 
mulher, racismo e intolerância é refletir a contemporaneidade sem precisar atualizar 
necessariamente nada de há dez anos atrás. 
  
É por este motivo que o Grupo Clariô decidiu pela reestreia de HOSPITAL DA GENTE. 
Celebrar a resistência, e fazer coro à desobediência deste modo de sociedade que 
marginaliza, criminaliza e mata sua população. 
  
#mariellepresente 
  
Hospital da Gente 10 ANOS 
  
Mulheragem às manas que já fizeram e as que ainda fazem a travessia conosco: 
  
Maira Galvão, Martinha Soares, Naloana Lima, Naruna Costa, Paloma Oliveira, Flavia 
Lima, Adriana Miranda, Alaissa Rodrigues, Nathalia Kesper, Josy Nonato, Janaína 
Batuíra, Leila Rosa, Luana Lima, Fernana Peis e Leninha Silva. 
  
Homenagem aos manos que já fizeram e os que ainda fazem a travessia conosco: 
  
Mario Pazini Jr., Marcelino Freire, Will Damas, Alexandre Souza – o Joao, Washington 
Gabriel, Rager Luan, Chico Cesar, Renato Nascimento, Diego Avelino, Pablo 
Quinones e Seu Oswaldo. 
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2018 
              Ágora em Cena Espetáculo convidado  
                                            Hospital da Gente  
                                                            19/07 a 12/08 
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        2018 
                Ágora em Cena: O Grande Inquisidor Sec.XXI 
                                                                08/09 a 19/11/2018                                            

 
 
 
De Fiódor Dostoiévski 
 
 
 
 
Alguns clássicos se eternizam por terem a capacidade de concentrar em si questões 
pertinentes às mais diversas épocas permanecendo sempre oportuno revisitá-los. 
 
Se é verdade que o mundo da fábula foi criado pelo mundo do autor, no caso do 
teatro ele é mediado sempre pelo mundo do ator que fala com o espectador. 
 
Pela terceira vez em pouco mais de dez anos voltamos aqui no Ágora Teatro ao 
GRANDE INQUISIDOR de Dostoievski. Se as duas montagens anteriores já eram 
completamente diferentes entre si, esta terceira radicaliza ainda mais as diferenças 
e diversidades enormes que um mesmo texto pode resultar.  
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                                                      2018 
                Ágora em Cena: O Grande Inquisidor Sec.XXI 
                                                                08/09 a 19/11/2018                                            
 
O que nos leva a uma terceira versão desse mesmo texto, são os caminhos do 
labirinto que o gênero humano optou por adentrar e as perguntas que a cada 
encruzilhada somos indagados.O comportamento humano, as dúvidas que a nossa 
realidade e a nossa metafísica insistem em nos recolocar, a nossa liberdade e a 
nossa sujeição, a nossa submissão e a nossa revolta, são os temas que o nosso 
Grande Inquisidor recoloca em discussão nesse nosso século XXI. 
    
Da lenda original narrada por Ivan a seu irmão Aliocha no grande romance OS 
IRMÃOS KARAMAZOV, priorizamos a conversa interrogatório que o Grande 
Inquisidor trava com o prisioneiro, o próprio Cristo que retorna a terra e que será 
sumariamente condenado e executado por ter voltado para estorvar a obra da igreja. 
    
Colocamos essa situação nas ruas de São Paulo contemporânea e o poema ecoou 
e nos surpreendeu com extrema nitidez e pertinência. Essa nova versão, também 
com cenários figurinos de Sylvia Moreira e luz de Wagner Freire, procura chegar às 
camadas mais profundas do texto de Dostoievski pra dialogar com toda a clareza 
sobre as nossas mazelas contemporâneas. 
  
 
Dramaturgia e interpretação: Celso Frateschi 
Cenário e Figurino: Sylvia Moreira 
Luz: Wagner Freire 
Corpo: Viven Buckup 
Programação Visual: Pedro Becker 

Cenário e Figurino: Sylvia Moreira 
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2018/2019 

                                  Ágora em Cena:  Woyzeck 
                  05/10/2018 a 27/10/2018   &   22/03/2019 a 28/04/2019 
 

 
 
 
De Georg Buchner 
 
Peça de teatro alemã mais encenada em todo o mundo WOYZECK, de Georg 
Büchner, ganha nova montagem pelo Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro. Com 
direção de Celso Frateschi, o espetáculo estreia dia 5 de outubro, sexta-feira, às 21 
horas, na sala Gianni Ratto do Ágora Teatro. 
  
Escrita em fins de 1836 e no início do ano seguinte, por Georg Büchner, que morreu 
antes de finalizá-la, WOYZECK mostra a história de um soldado trabalhador e 
dedicado à mulher e ao filho pequeno. Usado como cobaia das experiências 
do Doutor, em troca de uns trocados a mais, sua natureza questionadora gera 
problemas com seu superior, o Capitão, e com o próprio Doutor, quando seu 
comportamento vai de encontro às regras da moralidade e dos costumes vigentes. 
A peça ficou quatro décadas engavetada e somente foi editada pela primeira vez 
em 1875.  
  
Inspirados pela criteriosa tradução de Tercio Redondo, professor de literatura alemã 
na Universidade de São Paulo, o Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro embarcou no 
mistério destas cenas fragmentadas e potentes, em busca de um Woyzeck que 
dialogue com o nosso tempo. 
  
Para Celso Frateschi, que dirige a montagem, Woyzeck não é apenas o protagonista 
desta história, mas também uma ideia. “É símbolo da exploração humana, do homem 
solitário diante da sociedade urbana e industrial que começava a surgir na Alemanha 
de meados do século 19, quando a peça foi escrita. Na tragédia da miséria humana 
de Woyzeck encontramos oxigênio para seguir vivendo e fazendo arte”, explica ele. 
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2018/2019 

                                  Ágora em Cena:  Woyzeck 
                           05/10/2018 a 27/10/2018   &   22/03/2019 a 28/04/2019 
 
 
WOYZECK é a sexta montagem do Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro, que já 
encenou Tchekhovianas I (2016), a partir dos contos Uma Noite Terrível, A Corista, 
Aniuta e Do Diário de um Auxiliar de Guarda-Livros, de Anton Tchekhov; 
Tchekhovianas II (2016), a partir dos contos A Aposta, Um Homem Conhecido e 
Bilhete Premiado, de Anton Tchekhov; Kashtanka (2017), a partir dos contos de Anton 
Tchekhov de Do Diário de um Auxiliar de Guarda-Livros, Bilhete Premiado, Aniuta, A 
Aposta e Kashtanka; T.W.Blues (2017), espetáculos curtos baseados em textos de 
Tennessee Williams e Acho que vai Chover, quatro peças curtas – Auto da Fé, O 
Quarto Rosa, Por que você fuma tanto, Lily? e Adão e Eva em uma Balsa –, de 
Tennessee Williams. 
 
Tradução – Tercio Redondo 
Direção – Celso Frateschi 
Cenários e Figurinos – Sylvia Moreira 
Trilha –Mana Maia 
Iluminação – Casé Proença  
 
Elenco  
Woyzeck – Alberto Vizoso 
Velha – Ana Medeiros 
Tambor Mor – Heitor Carvalho 
Marie – Juliana Calderón 
Doutor – Márcio Roque/ Luciano Falcão 
Capitão – Olival Nóboa Leme 
Andrés e Pregoeiro – Luciano Falcão / Rodney Martins 

                                  

 
Cenário e Figurino: Sylvia Moreira 
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              2018/2019 

                                  Ágora em Cena:  Woyzeck 
                           05/10/2018 a 27/10/2018   &   22/03/2019 a 28/04/2019 
 
 
 
 

 
 

Debates após a apresentação de Woyzeck 
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                                             2018/2019 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

Ledores no Breu_ Cia do Tijolo 
                          16 /11/ 2018 a 25 /02/ 2019 

 

 
 
Inspirado no texto “Confissão de Caboclo” do poeta Zé 
da Luz e no pensamento e prática do educador Paulo  
Freire, 

 
O espetáculo Ledores no Breu trata das relações entre o homem sem leitura e sem 
escrita com o mundo ao seu redor. Histórias entrelaçadas que acompanham 
analfabetos em pleno século XXI, homens percorrendo distâncias para elucidar suas 
dúvidas, seus erros e seus crimes. Há o homem que não lê, habitante do breu, que  
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                                             2018/2019 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

Ledores no Breu_ Cia do Tijolo 
                          16 /11/ 2018 a 25 /02/ 2019 
 
 
por isso mesmo é capaz de assassinar o bem maior de sua vida. Há também outro 
homem que lê, mas não consegue interpretar o texto, perdendo- se num mar de 
palavras sem sentido. Há ainda aqueles que leem as palavras, mas não leem o 
mundo: são muitos os Ledores no Breu. 
 
  
FICHA TÉCNICA 
Atuação: Dinho Lima Flor 
Direção: Rodrigo Mercadante 
Assistente de Direção: Thiago França 
Luz: Milton Morales, Dinho Lima Flor, Thiago Claro França e Rodrigo Mercadante 
Trabalho de corpo e direção de ator: Joana Levi 
Pesquisa dramatúrgica: Dinho Lima Flor 
Concepção de cenário e figurino: Dinho Lima Flor e Karen Menatti 
Iluminação: Artur Mattar 
Contrarregra: Cida Lima 
Produção: Cris Rasec e Dinho Lima Flor 
Indicação etária: Classificação livre 
Duração do espetáculo: 70 minutos 
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                                                        2019 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

Pagu, anjo incorruptível _ Cia do Tijolo 

         26/01 a 24/02 & 23/03 a 14/04 
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                                                        2019 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

Pagu, anjo incorruptível _ Cia do Tijolo 

         26/01 a 24/02 & 23/03 a 14/04 

O espetáculo musical PAGU, ANJO INCORRUPTÍVEL cruza realidades no espaço e 
no tempo, sobrepõe histórias e canções, mistura camadas dramatúrgicas, poéticas 
e musicais para falar do que é ser mulher hoje. Para falar do que foi ser mulher 
ontem. O ponto de partida é o mesmo: fragmentos da vida e obra de Patrícia 
Rehder Galvão. A peça deseja enxergar através dos olhos moles de Pagu, através 
dos olhos dessa brasileira, dessa mulher que foram tantas, que desejou tanto, que 
pagou o preço, e foi até as últimas consequências de suas escolhas. Arte, política, 
amor, família, ideologia, morte, liberdade, justiça. Escolhas.  

FICHA TÉCNICA 
Texto/Direção/Atuação: Lilian de Lima Direção Musical/Violão: Paulinho Brandão 
Criação/Operação de Luz: Laiza Menegassi  

De 26 de Fevereiro à 07 de Abril de 2019 Sábado às 19h e Domingo às 18h 
Valores de entrada: R$40 (inteira) e R$20 (meia) Indicação etária: 12 anos  

Duração do espetáculo: 70 minutos  
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                                                     2019 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

O Homem que fala _ Doutores da Alegria 

                    25/05 a 01/09                

 

COM ELENCO DOS DOUTORES DA ALEGRIA, DIREC ̧ÃO DE CELSO FRATESCHI 
CONCEPÇÃO VISUAL DE CÉSAR CHARLONE E FIGURINOS DE SYLVIA MOREIRA  

O espetáculo adulto do Doutores da Alegria fica em cartaz até 1o de setembro, no 
Ágora Teatro, com sessões aos sábados, 21h, e domingos, 18h. Os ingressos 
custam R$ 20 (com meia-entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria ou pelo 
link:  

Sinopse 
Espetáculo adulto dos Doutores da Alegria: pequenas histórias compõem um 
caleidoscópio onde o homem ora se vê entregue e apático ora enfrenta o que a vida 
lhe apresenta. A doença e a saúde são temas permanentes para Doutores da Alegria 
e, acreditamos que, em alguma medida, concreta ou metafórica, para todo mundo. 
Trata-se de um exercício diário em descobrir a capacidade do homem para enfrentar 
as “terras inimagináveis” que ele atravessa. Diante de uma nova condição, busca 
formas de expressão que lhe permitem continuar vivo, assim como a água que 
sempre busca caminhos inéditos para escoar. O Homem Que Fala é, portanto, uma 
breve viagem para contar as histórias onde a memória, a simplicidade e o efêmero, 
coexistem.                                            
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                                                     2019 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

O Homem que fala _ Doutores da Alegria 

                                                           25/05 a 01/09                

 

 

 

Com direção de Celso Frateschi, a montagem estreia dia 25 de maio e cumpre 
temporada até 1o de setembro no Ágora Teatro, com sessões aos sábados, 21h, e 
domingos, 18h. O elenco reúne as artistas, palhaças e formadoras Roberta Calza, 
Soraya Suri Saíde e Thais Ferrara.  

A inspiração para a construção do espetáculo, uma criação colaborativa 
originalmente encenada em 2013, veio de diversos autores. O mais presente é o 
neurocientista e escritor Oliver Sacks, que em seu livro “O Homem Que Confundiu 
Sua Mulher com um Chapéu” lançou seu olhar e escuta especiais sobre a história do 
paciente, tratando da doença e do sintoma como saúde, com humor e poesia.  

Mas também há a explícita metáfora de Bertolt Brecht com a crueldade humana em 
sua peça didática “Baden-Baden sobre a importância de Estar de Acordo”. E outros 
textos filosóficos que provocaram reflexões sobre as escolhas cotidianas.  

“Revisitamos nosso Homem e nos demos conta que ele ainda tem o que dizer. 
Memória de si mesmo, ele continua atual e vivo. A provocação artística que motivou 
a idealização do espetáculo há seis anos, hoje mostra-se mais atual do que nunca”, 
comenta Celso Frateschi.  
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                                                         2019 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

O Homem que fala _ Doutores da Alegria 

                                                               25/05 a 01/09                

No palco, as imagens concretas e absurdas concebidas por César Chalone sugerem 
a fusão entre memória, pensamento e sensação – e quando combinadas às 
projeções de Fernando Velazquez, dão forma ao espaço e revelam outros mundos; 
os figurinos de Sylvia Moreira remetem à temporalidade do palhaço; e a trilha sonora 
de Marcelo Amalfi, a partir da lembrança de uma antiga canção árabe, confere 
sensibilidade ao desenrolar da trama.  

Livremente inspirado na obra literária: “O Homem Que Confundiu Sua Mulher Com 
Um Chapéu”, de Oliver Sacks. 
Com excertos de: “Peça didática Baden-Baden sobre a Importância de Estar de 
Acordo, de Bertolt Brecht.  

  

                        Concepção Visual de César Charlone 
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                                                        2019 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

O Homem que fala _ Doutores da Alegria 

                                                               25/05 a 01/09                

Ficha Técnica 
Com Roberta Calza, Soraya Suri Saide e Thais Ferrara 
Direção de Celso Frateschi 
Concepção Visual de César Charlone 
Música composta por Marcello Amalfi 
Figurinos de Sylvia Moreira 
Assessoria Técnica de Fernando Velazques  
Produção dos Doutores da Alegria 
 
 
 

 
                  Figurinos de Sylvia Moreira 
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    2019 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

O Homem que fala _ Doutores da Alegria 

                                                               25/05 a 01/09                

 
 

Situações limite  

Doutores da Alegria completam 28 anos de existência em 2019. Atuando na 
sociedade, quer seja no hospital ou na sala de aula, habita espaços de situações 
limite, onde o embate entre a saúde e a doença, muitas vezes é atravessado pela 
impotência, até mesmo da alegria. Trata-se de um exercício diário em descobrir a 
capacidade do homem para enfrentar as “terras inimagináveis” que ele atravessa. 
Diante de uma nova condição, busca formas de expressão que lhe permitem 
continuar vivo, assim como a água que sempre busca caminhos inéditos para escoar. 
O Homem Que Fala é, portanto, uma breve viagem para contar as histórias onde a 
memória, a simplicidade e o efêmero, coexistem.  

 

Figurinos de Sylvia Moreira 
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     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

Anja  _ Quando me fiz inteira 

06/07 a 29/07                

 

 

 

 
Sinopse: 
 
Anja é a história de uma mulher que, das dores vividas, alcança liberdade e plenitude. 
Através de um caminho guiado pela ancestralidade, ela acessa arquétipos femininos 
que operam como chaves no caminho da completude. Mãe, avó, deusas e bruxas 
são algumas das possibilidades de feminino que inspiram a personagem encontrar 
a si própria. A peça é um chamado para o despertar da própria existência: corpo, 
prazer, afetos e pensamentos. Através do relato pessoal, a atriz percorre aspectos 
comuns entre muitas mulheres, principalmente as que amam.                                                         
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               2019 

     Ágora em Cena Espetáculo convidado  
Anja-Quando me fiz inteira 

                                                               06/07 a 29/07      

 
 
Ficha Técnica 
 
Texto e Atuação: Angela Peres 
Supervisão de direção: Marcos Reis 
Diretores colaboradores: Bernardo de Assis e Clarice Niskier 
Direção de movimentos: Priscila Paciência 
Preparação vocal: Carlos Nascimento 
Figurino: Polyanna Loureiro 
Produção São Paulo: Angela Peres, Daniela Vazquez e Priscila Paciência 
Produção Rio: Angela Peres, Fernando Alax e Helena Almeida 
Concepção de imagem: Rogério Ortiz 
Beleza: Itallo Araújo 
Cabelo: Wanda Alves 
Fotos: Karol Saldanha, Marcelo Martins Santiago e Rogério Ortiz 
Instrumentos: Zé dos Tambores 
Concepção, Direção de Arte e Design Gráfico & Digital:  
Fernando Santos by Neegrow 
Social Media e Assessoria de Imprensa: Daniela Vazquez 
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     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

Anja-Quando me fiz inteira 
                                                               06/07 a 29/07      
 
 
Apoio:  
Andreus Geleria 
A.Tu.Ação 
Cultura da mente - expandindo a consciência Humana Arte - Diálogo e Convivência 
Priscila Paciência 
Sofia Filmes 
Tambores Zé Benedito 
Templo Cultural de Umbanda Flor da Vida Wanda Alves - color hair professional  
 
Realização: 
Ahau Produções e 3 Marias Criações Artísticas  
                                       

 
Debates após a apresentação                                                       
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        2019 

                    Ágora em Cena: Horácio 
                       Única apresentação _ Domingo, 18/09 
 

 

 

Roma está em guerra contra Alba. Ao mesmo tempo, Roma e Alba estão sendo 
ameaçadas pelos etruscos. Para não enfraquecer os exércitos contra o inimigo em 
comum, os chefes decidem que um Horácio lutará por Roma contra um Curiácio que 
lutará por Alba. A irmã do Horácio escolhido era noiva do Curiácio. Mas mesmo assim 
os dois resolveram lutar.  

Na luta, o Horácio mata o Curiácio e volta para Roma coberto de glórias, como um 
grande herói. A irmã do Horácio chora a perda do noivo, ignorando a vitória do irmão 
e de Roma. 
O Horácio, então, indignado com essa atitude, utiliza-se da mesma espada 
glorificada por seu povo, para matar a noiva do inimigo, sua irmã. Os Romanos 
cessam imediatamente os festejos. Tiram a espada das mãos do vencedor e se 
organizam para tentar entender e julgar a atitude do Horácio, divididos entre 
considerá-lo um herói ou um assassino.  

Trata-se de um espetáculo envolvente na sua simplicidade. Um tablado, um ponto 
de luz, uma moeda, uma máscara e um ator reduzido à menor grandeza, que 
concretiza em cena a dúvida e o espanto dos romanos ante as atitudes de seu mais 
nobre guerreiro. A beleza no essencial das palavras do texto e nos gestos do ator 
procura ativar a imaginação e o pensamento da plateia, colocando-a diante de 
questões éticas fundamentais.  

Horácio é um solo de Celso Frateschi, que com este espetáculo ganhou o Prêmio 
SHELL de melhor atuação.  
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                    Ágora em Cena: Horácio 
                       Única apresentação _ Domingo, 18/09 

 

HISTÓRICO DA MONTAGEM  

“HORÁCIO” é apresentado por CELSO FRATESCHI há mais de 20 anos. Em 1988 fazia 
parte do espetáculo “ERAS” composto por três textos do Heiner Müller: Filoctetes, 
Horácio e Mauser. Na década de 90 o espetáculo ganhou autonomia e já foi 
apresentado nos mais diversos locais: Bibliotecas, Igrejas, Salas de Estar, Escolas, 
Centros Comunitários, Praças Públicas e até mesmo em teatros.  

Já participou dos principais festivais de teatro nacionais e internacionais sempre com 
grande sucesso e comunicação com a plateia. Perguntado sobre a razão da 
longevidade do espetáculo, Celso Frateschi responde: “HORÁCIO” é uma linda 
história que nos provoca questões humanas profundas. Cada vez que represento, o 
espetáculo me revigora e me faz pensar sobre as questões do cotidiano. É como se 
cada vez fosse um novo espetáculo”.  

Sobre sua atuação, o critico Alberto Guzik escreveu: “E Celso Frateschi revela 
novamente sua dimensão especial. É um ator profundo que consegue captar a 
essência de Horácio transmutando-o de forma plena. O domínio corporal e o 
controle vocal perfeitos fazem de sua atuação um modelo de intensidade. A 
perplexidade que emana da obra é traduzida ao espectador de forma integral por 
esse artista generoso e integro”.  

 

 

Apresentação no Ágora Teatro em 18/09 
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                    Ágora em Cena: Horácio 
                       Única apresentação _ Domingo, 18/09 

 

RELEASE  

Acima de tudo, Horácio é uma bela história. Dessas que nos envolvem e nos fazem 
repensar a maneira como encaramos nossas vidas. 
O espetáculo é baseado num dos textos que compunham a trilogia ERAS montado 
pelo Teatro Pequeno em 1988 no SESC Pompeia sob a direção de Marcio Aurélio. 
Ao texto original de Heiner Muller foram acrescentados alguns fragmentos 
inspirados em Shakespeare (Henrique V e Hamlet), e em Brecht (Baden Baden), 
além de um pequeno trecho de Mauser, do próprio Muller.  

FICHA TÉCNICA  

Autor: Heiner Müller 
Tradução: Ingrid Dourmien Koudela 
Adaptação, Concepção e Interpretação: Celso Frateschi  
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                    Ágora em Cena: Diana 
                                              13/10 a 16/12 
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2019 
                    Ágora em Cena: Diana 
                                               13/10 a 16/12 
 
 
 

O patético de nossa situação nos leva a algumas questões: O que leva o cidadão a 
se desinteressar da vida social a ponto de alienar-se do convívio humano? Ou, o que 
leva uma pessoa a entregar a sua existência aquilo e aqueles que a oprimem? O que 
causa o desinteresse pelo outro? O que nos leva ao desentender o óbvio que se 
torna mistério quando nos alienamos de nossa própria ignorância? O que é capaz de 
quebrar a nossa empatia pelo humano? São algumas das questões éticas que 
justificam a pesquisa estética que o Ágora Teatro desenvolve desde a sua formação 
em 1999.  

DIANA faz parte dessa formulação de questões, (para nós a arte e a estética, só 
arriscam respostas para formular melhor as questões). DIANA é um texto que vem 
sendo trabalhado há muitos anos. Essa é uma característica do Ágora Teatro: 
aprofundar o material artístico ao extremo para que se possa chegar a dimensões 
desconhecidas  

O Ágora Teatro fez isso em suas montagens de Ricardo III, de Shakespeare; Tio Vânia 
de Tchecov; Antes do Café de O’Neill; Sonho de um Homem Ridículo, O Grande 
inquisidor e Memórias do Subsolo de Dostoiévski; Horácio de Heiner Muller. 
Acreditamos que nesses tempos ditados pelas aparências, a busca para se 
compreender as estruturas pessoais e sociais que nos movimentam e nos definem 
pode nos entreter e mesmo nos divertir. Agora mergulhamos em DIANA, que foi a 
primeira peça produzida pelo Ágora Teatro em 1999.  
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                    Ágora em Cena: Diana 
                                               13/10 a 16/12 

 

O Diretor  

Celso Frateschi estará em cartaz a partir do dia 13/10 no Ágora Teatro com o solo 
Diana, de sua autoria, com direção de Rudifran Pompeu, cenários e figurinos de 
Sylvia Moreira, luz de Wagner Freire, direção de movimento de Vivien Buckup e 
Produção de Daniele Cabral.  

O espetáculo “Diana” será o primeiro de uma intensa comemoração de duas 
décadas de criação do Ágora Teatro; um espaço que há muito vem marcando uma 
posição de referência na cena paulistana e também tem sido palco de encontros e 
debates acerca da condição humana, do destino e da vida.  

Esse espaço tem em sua trajetória proporcionado ao “sujeito artista” e ao público 
uma sequência de questionamentos com o intuito de ser agente provocador e 
fomentador de horizontes possíveis nas diversas e dissonantes conjunturas que se 
apresentam ao longo da história e nesse momento de amplo retrocesso vivido no 
Brasil e no mundo.  

Trata-se de espaço-lugar habitado por artistas inquietos com trajetórias e caminhos 
continuados nesses tempos sombrios. A ideia de produzir o trabalho que marcou a 
abertura dessa “Ágora” quer demarcar a simbologia do nascimento de alternativas 
capazes de propor a reflexão. Como metáfora vamos partir do universo simbólico 
alimentado pelo espetáculo Diana em confrontação com o lugar e a conjuntura na 
qual nos metemos nesses vinte e tantos anos de historia e “estórias”, que por aqui 
perpassaram e foram debatidas a guisa da nossa improvável e sempre inesgotável 
exaustão.  

Como diretor dessa “primeira” aventura comemorativa saudável, mas de fundo 
denso e cortante em que balizam-se as desmedidas de uma personagem que 
desiste das pessoas e decide se relacionar com as coisas, que amanhece 
encalacrada de "fantasias reais" numa possível e alienada “loucura,” plainando sobre 
um determinado isolamento e individualismo quase sempre recheado de assombros 
e rompantes conservadores, que a elevam a condição de anormalidade e que faz o 
adjetivo em tempos atuais parecer até normal é para mim um imenso caminho de 
possibilidades; de se permitir jogar com a cena e proporcionar no campo do debate 
a real disputa de um certo tipo de pensamento opressor que nesse instante toma a 
América Latina e os mais variados «Brasis» que habitam as nossas terras.  

Em tempos de rupturas democráticas e a possível legitimação de um estado que se 
ampara e se alimenta no discurso de ódio, Diana é como um reflexo que "margeia" a 
condição humana em toda a sua complexidade e a capacidade de refletir sobre a 
vida. »  

Rudifran Pompeu  
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                    Ágora em Cena: Diana 
                                               13/10 a 16/12 

Diana e o Ágora  

Para nós, a arte e a estética só arriscam respostas para formular perguntas 
melhores. DIANA nos traz perguntas que nos remete à nossa vida e ao nosso 
mundo.  

O que nos faz desentender o óbvio que se torna mistério ao nos isolarmos em 
nossa ignorância? 
O que leva o cidadão à apatia e a alienar-se do convívio humano? 
O que faz uma criatura entregar sua existência àquilo e àqueles que a oprimem?  

O que causa o desinteresse pelo outro? 
O que é capaz de quebrar a nossa empatia pelo semelhante? 
O que nos faz esquecer daquilo e daqueles que revelam verdades que nos 
incomodam.  

Na ditadura, 453 foram identificados como mortos e desaparecidos. 
Quantos são desaparecidos e esquecidos. 
Hoje no Rio de Janeiro são mortos cinco pobres por dia pelas forças policiais. 
O nosso cenário criado por Sylvia Moreira, presta uma homenagem a todos eles.  

DIANA nos remete ao homem contemporâneo e procura revelar nosso 
personagem de múltiplos ângulos. É o humano que nos interessa em primeiro 
lugar e exatamente por isso, não tem a pretensão de respostas, mas de formular 
boas perguntas. Essa é uma característica do Ágora Teatro: aprofundar o material 
artístico ao extremo para que se possa atingir dimensões desconhecidas.  

“... fôssemos infinitos tudo mudaria / 
como somos finitos muito permanece...” B. Brecht  

O verso nos inspira a manter o foco e o material da pesquisa, por vezes, até além 
do limitepara que possamos atingir as mais diversas camadas dos seus 
significados. Acreditamos que, nesses tempos ditados pelas aparências, a busca 
para se compreender as estruturas pessoais e sociais que nos movimentam e nos 
definem pode nos entreter e mesmo nos divertir.  

DIANA foi a primeira peça produzida pelo Ágora Teatro em 1999 e na época teve a 
direção de Roberto Lage. Ela já tinha sido montada três outras vezes, primeiro com 
Cassio Scapin, depois com Angelo Brandini e em 1992 com Celso Frateschi. Essa 
nova versão tem o texto original bastante transformado, e mergulha ainda mais na 
personagem e na história buscando aperfeiçoar a dramaturgia e potencializar o 
espetáculo. Nessa nova montagem procuramos criar signos que instiguem o 
espectador a se emocionar, a se divertir e a construir conosco uma reflexão sobre 
o ser humano e suas relações com os outros e com o planeta.  

Celso Frateschi  

2019 
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                    Ágora em Cena: Diana 
                                               13/10 a 16/12 
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                    Ágora em Cena: Diana 
                                               13/10 a 16/12 

Sinopse  

A história acontece na cidade de São Paulo no final dos anos sessenta. É a saga de 
um professor de línguas de um colégio da periferia descrente e cansado das 
palavres das pessoas e prefere conversar com as coisas. Traído pela mulher, só dá 
crédito ao que dizemos inanimados. Sai de casa e se apaixona pela escultura “Saindo 
do Banho”, de Victor Brecheret instalada no Largo do Arouche, a quem batiza de 
Diana. O enredo prossegue quando o nosso “herói” é sequestrado por agentes da 
polícia paramilitar da ditadura, confundido com um militante de esquerda. A peça se 
concentra nesse curto momento em que ele se encontra nesse cativeiro, para ele 
um não lugar onde busca entender o seu desentendimento. Em oito cenas curtas o 
personagem revive suas crenças e suas paixões, seus sonhos e seus delírios.  
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                        Ágora em Cena: Diana 
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Ficha Técnica  

Texto | CELSO FRATESCHI 
Direção | RUDIFRAN POMPEU 
Interpretação | CELSO FRATESCHI 
Cenário e figurino | SYLVIA MOREIRA 
Trilha Original | DEMIAN PINTO 
Concepção de Luz | WAGNER FREIRE 
Direção de movimento |VIVIEN BUCKUP 
Fotografias | EDSON KUMASAKA 
Arte | PEDRO BECKER 
Cenotécnico | EMERSONS FERNANDES 
Produção | DANIELLE CABRAL (DCARTE) 
Idealização | ÁGORA TEATRO 
Agradecimentos I GIMAWA.co 

Fotos Lenise Pinheiro e Cenário SYLVIA MOREIRA 
 
 
 

 

« Este projeto foi contemplado pela 9a edic ̧ão do Prêmio Zé Renato de Teatro 
para a cidade de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura. »  
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 2019/2020 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

Os Inquilinos _Estúdio Stanislávski  

                                                   12/10/2019  a 01/03/2020 

 
 

Num manicômio prestes a ser fechado, um homem luta para manter vivas suas 
memórias. Ao fazer um registro de suas lembranças, ele relembra as pessoas que 
fizeram parte da sua vida, quais sonhos ficaram pra trás e quais suas perspectivas 
em relação ao futuro.  

A PEÇA  

A A peça “Os Inquilinos" nasce do trabalho realizado no Estúdio Stanislávski, desde 
2015. A partir dos estudos práticos sobre a literatura de Anton Tchekhov e da 
investigação sobre a vida nos manicômios judiciais e hospitais psiquiátricos, foram 
criadas as almas humanas que compõem o universo da peça. Almas abandonadas 
e solitárias que travam uma batalha intensa para viver e existir, apesar de sua 
aparente invisibilidade. Através das histórias de cada vida, de suas memórias, 
lembranças e cicatrizes, vemos se materializar em nossa frente almas complexas, 
profundas, contraditórias e belas, que lutam para não serem esquecidas. A 
dramaturgia foi desenvolvida por Fábio Takeo a partir do material prático criado 
pelos atores e a encenação abre passagem para que a fusão entre os personagens 
e a natureza criadora dos artistas aconteça de forma plena e orgânica, funcionando 
como uma ponte entre a obra e os espectadores.  

 
 
 



 50 

        2019/2020 
     Ágora em Cena Espetáculo convidado  

Os Inquilinos_Estúdio Stanislávski  

                                                   12/10/2019 a 01/03/2020 

 

O ESTÚDIO STANISLÁVSKI  

Espaço criado em 2015 para a investigação contínua do ofício do ator, tem como 
foco a prática que era realizada por K. Stanislávski nos estúdios de atuação que ele 
criou e desenvolveu nos últimos dez anos de trabalho. A investigação está baseada 
nos conceitos: “O Trabalho do Ator Sobre Si Mesmo” , “A Natureza Criadora 
Orgânica”e o “Método das Ações Físicas”.  

A ideia é que cada intérprete conheça profundamente a sua própria Natureza 
Criadora Orgânica através do trabalho prático e contínuo, investigando nas 
profundezas de sua alma os mistérios da criação artística.  

O propósito do Estúdio está na busca pelo “domínio do fazer”; na autonomia do ator 
no processo de criação; na profundidade do processo de Vivência e na precisão da 
Transmissão dos conteúdos vivenciados; pela maestria do ofício do ator, ou como 
dizia Stanislávski:  

“Trabalhar para que sejamos mestres, não apenas de um papel, mas de papéis”.  

O Estúdio Stanislávski é fruto de mais de uma década de pesquisa realizada pelo 
ator e pedagogo teatral Fábio Takeo sobre o último período de vida e obra do 
mestre russo e que tem também no seu núcleo estável os atores Bernardes 
Pavaneli, Silvia Sivieri, Carlos Cesar e Tati de Souza.  

FICHA TÉCNICA  

Dramaturgia e Direção: Fábio Takeo 
Elenco: Bernardes Pavanelli, Carlos Cesar, Silvia Sivieri, Tati de Souza e Fábio Takeo 
Figurino e Adereços: Silvia Sivieri, Tati de Souza, Fábio Takeo, Carlos César, 
Bernardes Pavanelli 
Maquiagem: Roberta Hokama 
Iluminação e Trilha: Fábio Takeo 
Produção: Estúdio Stanislávski 
Apoio: Ágora Teatro e Munciar Iluminação 
Duração : 120 min  
Realização: Netuno Núcleo de Artes  
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                                               2020  
                Ágora em Cena Espetáculo convidado 
                             Hamelete – O Cordel 

                                         11/01 a 15/02  
 
 
 

 
 
 
Peça premiada se apresenta em curta temporada no Ágora Teatro 
 
 
 
O espetáculo HAMALETE – O CORDEL, apresentado pelo Grupo Careta, é sucesso 
de crítica e público por onde passa. 
 
 
A proposta de reconstrução da mais famosa peça shakespeareana propõe uma 
releitura de Hamlet na estrutura do cordel. Ao trabalhar com a versatilidade das 
formas e ritmos, oferece a possibilidade de uma leitura em que o peso da tragédia é 
minimizado, mas sem ausentar o aspecto reflexivo da obra. O Grupo Careta 
consegue assim transformar uma trágica história de traição em uma apresentação 
divertida que prende o espectador do início ao fim. 
Não só o espírito popular do texto foi mantido como também a caracterização de 
personagens femininas construídas por atores, reproduzindo a realidade da época. 
Com Luizinho Beltrame, Alberto Vizoso, Yves Carrasco, Marcelo Jacob, Octávio da 
Matta, Lívia Simardi e Patrícia Palhares. Direção de Lívia Simardi e texto de Octávio 
da Matta. 
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                Ágora em Cena Espetáculo convidado 
                          Hamelete – O Cordel 

                                         11/01 a 15/02  
 
 
Ficha Técnica 
Autor: Octávio Da Matta 
Direção: Lívia Simardi 
Elenco: 
Alberto Vizoso (Ofélia, Cacto, Polônio, Fortimbras) 
Lívia Simardi (Narradora) 
Luizinho Beltrame (Hamelete) 
Lino Reis (Espectro, Laertes, Cacto) 
Octávio Da Matta (Rei Cláudio) 
Patrícia Palhares (Narradora) 
Yves Carrasco (Rainha Gertrudes, Cacto) 
Light Designer: Marcelo Jacob 
Sonoplastia: Âmer Menegassi 
Figurinos: Milton Fucci 
Modelista/Costureira: Elisângela Dally 
Cenário: Lívia Simardi 
Cenotécnico: João Pereira da Silva 
Visagismo: João Marcelo Basil 
Visagista Assistente: Ana Ariosa 
Produtora e Programação Visual: Tamiris Ferreira 
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                Ágora em Cena Espetáculo convidado 
                          Hamelete – O Cordel 

                                         11/01 a 15/02                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
SERVIÇO 
Duração: 70 minutos 
Classificação Indicativa: 12 anos 
Datas: De 11 de janeiro a 15 de fevereiro (sábados às 21h) 
Local: Ágora Teatro - R. Rui Barbosa, 672 - Sala Gianni Ratto 
Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) 
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                Ágora em Cena Espetáculo convidado 
                          Hamelete – O Cordel 

                                         11/01 a 15/02  

  
 
 
 
Sobre o Grupo Careta 
 
O grupo foi formado em 2014, com o encontro de artistas experientes e oriundos de 
vários segmentos do teatro e com larga experiência nos palcos. Com a vontade de 
montar um espetáculo inspirado na cultura brasileira, mas com a segurança de uma 
obra clássica, Octávio da Matta apresentou Hamelete. 
 
A peça conquistou o troféu Arlequim em quatro categorias do Festival de Teatro da 
Cidade de São Paulo em 2014: figurino, produção, ator coadjuvante e melhor 
espetáculo.  No Festival Nacional de Teatro de Varginha/MG 2015, venceu em 7 
categorias: cenário, maquiagem, figurino, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, 
direção e melhor espetáculo; Festival Nacional de Teatro de 
Pingamonhangaba/SP, por voto popular ficou em 3° lugar como melhor espetáculo 
e Alberto Vizoso recebeu o troféu como melhor ator.  No Festival Proscênio de  
Indaiatuba 2015, recebeu os troféus das categorias: direção, sonoplastia e ator 
coadjuvante. 
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                Ágora em Cena Espetáculo convidado 
                          Hamelete – O Cordel 

                                         11/01 a 15/02  
 
 
O espetáculo já possui mais de 100 apresentações com temporadas em vários 
teatros de São Paulo. Também realizamos apresentações em diferentes 
lugares: SESC Bertioga, Teatro Univap em São José dos Campos, Teatro Cacilda 
Becker em Pirassununga, apresentação na maior Festa de São João de São Paulo, 
no Centro de Tradições Nordestinas – CTN e apresentação no Festival de Inverno, 
em Atibaia. Em 2016, participou do CIRCUITO SESC DE ARTES 2016 (9 cidades do 
interior de São Paulo), se apresentou no SESC OSASCO, SESC SANTO ANDRÉ, SESC 
CAMPINAS e no Festival de Inverno de Bragança Paulista. 
 
Com pouco tempo de história, o grupo foi destaque nas principais mídias de São 
Paulo: dica cultural do Jornal Bom Dia São Paulo, na TV Globo;  Programa Metrópolis 
da TV Cultura sobre montagens diferentes de Hamlet; Peças recomendadas pelo 
Guia Divirta-se / Estadão, destaque no Guia da Folha no evento das Satyrianas 2015, 
TV Minuto (Metrô de São Paulo), entre outros. 
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                                                           Ágora Livre 

O Ágora Livre se caracteriza como um eixo fundamental para o desenvolvimento 
das atividades do Ágora Teatro na medida que promove diretamente a reflexão e a 
construção de um conhecimento específico sobre o teatro brasileiro e sobre a 
cidade e o país que construímos.  

De certa maneira é o eixo que fundamenta a nossa ação e dela se alimenta. É a base 
para nossos cursos do Ágora Formação, para a escolha de nosso repertório e para 
direcionar a nossa pesquisa. Dos registros dessa atividade são escolhidos os 
trabalhos que são publicados no eixo Ágora Publicação. Este eixo abrange ciclos 
temáticos de reflexão sobre o fazer teatral e sobre a vida em sociedade no mundo 
contemporâneo.  

São exemplos de ações do Ágora Livre: “Odisseia do Teatro Brasileiro”: seminário 
realizado em 2000 sobre a história recente do teatro nacional, que contou com 
nomes como Gianni Rato, José Celso Martinez Corrêa, Paulo Autran, Augusto Boal, 
Antunes Filho e Gianfrancesco Guarnieri. Edição Esgotada 
 
 “Ágora Livre Dramaturgia”: seminário realizado em 2001 com dramaturgos 
brasileiros de renome, que foram então provocados a produzir textos inéditos. 
Entre as obras, destacam-se Novas Diretrizes em Tempos de Paz (Bosco Brasil), A 
Cabeça (Alcides Nogueira) e Eu Não Sou Cachorro (Fernando Bonassi); Edição 
Esgotada 

“Teatro Paulistano Século V- Encontros para o entendimento no século XXI”Ciclo 
de palestras e debates sobre o movimento de teatro de grupo de São Paulo, tendo 
como palestrantes Alexandre mate, Beth Néspoli, Iná Camargo Costa, Johana 
Albuquerque, Sebastião Milaré e Valmir Santos. Edição Esgotada 
 
 “Usando o Nome em Vão”: trata-se de um seminário sobre o uso das palavras 
teatro e ator num contexto político de corrupção e que contou com Marilena 
Chauí, Marcos Nobre, Eugênio Bucci; Edição Esgotada 
 
Encontros livres de debate chamados de “Teatro, Vinho e Pensamento”, que 
contaram com convidados como Elias Andreato, Maria Rita Khel e José Guilherme 
Magnani, Paulo Arantes entre outros e que nos tempos atuais tem acontecido 
virtualmente. 

 Debates após as apresentações dos espetáculos como em Potestad que contou 
com a presença de Edson Telles, Professor de Filosofia na UNIFESP, de Christian 
Dunker, Psicanalista e Professor na USP, Daniel Omar Perez, Psicanalista e Professor 
de Filosofia na UNICAMP, de Marina Massi, Psicanalista da Sociedade de Psicanálise 
de SP. Ou da Trilogia do Subterrâneo com a presença de Wanderley Andrade da 
Costa Lima, Professor de Filosofia e de Welington Andrade, Mestre e doutor em 
Literatura Brasileira, Professor de Jornalismo e Crítico de Teatro da Revista Cult. 
Nos dois últimos anos tivemos as seguintes atividades: 
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                                             2019 / 2020        

  

                                             Ágora Livre 

 
 
 
 
 
 
2019 
 

1. Ágora Palavra 10/12/2019 
2. Teatro, Vinho e Pensamento 18/12/2019 

 
 
2020 
 
      1.    Ágora Palavra 21/01 
      2.   Teatro, Vinho e Pensamento 04/02 

3. Ágora Palavra 18/02 
4. Teatro, Vinho e Pensamento 03/03 
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                       2019 
                                              Ágora Palavra 
                                                                   10/12 
 
Declamações e Reclamações / Encontros e Desencontros 
 
Ágora Palavra, dirigido pelo compositor e Mc Max B.O., onde poesias e versos são 
apresentados de forma decorada ou de improviso por praticantes dos Slam’s, 
Spoken Words, Poesias e Rimas, acompanhados por um instrumentista que dita o 
ritmo, potencializando a energia da palavra. O público também encontra espaço para 
apresentar suas criações, de forma livre e descontraída. 
 
Para Max B.O., que conduz as apresentações, o Ágora Palavra “é no teatro mas não 
é peça, tem poeta mas não é sarau, tem Mc's mas não é batalha, tem atores mas é 
vida real!”. Segundo ele, “é a oportunidade de sintetizar o bordão das ruas ‘tamo junto 
e misturado’. Uma relação cigana do artista com a arte, essa armadura ou arma-dura 
que ataca e defende ao mesmo tempo, então pegue suas rimas, poesias, músicas, 
máscaras e vem pro front!  O corpo do artista é só mais uma barricada, forte mesmo 
é sua alma”. 
 
Neste primeiro encontro o Ágora Palavra contou com as apresentações de Akins 
Kintê, Karina Buhr, Marcello Gugu, Marco Fé, Natália Barros e Winnit. A próxima 
edição está programada para o dia 18 de fevereiro (terça-feira), às 20 horas, com as 
presenças de Daisy Coelho, Gunnar Vargas e Samuel Porfírio, com 
acompanhamento musical de Kiko de Sousa e condução de Max B.O 
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                                             Ágora Palavra 
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                                                                         2019  
                 Ágora Livre: Teatro, Vinho e Pensamento  

                                                                        18/12 
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                                                                         2019  
                 Ágora Livre: Teatro, Vinho e Pensamento  

                                                                                18/12 
 
 
 
Se não estivéssemos juntos teria sido muito mais difícil. 
 
 
 
Dia 18 de dezembro, quarta-feira, às 20hs, vamos retomar o nosso “Teatro Vinho e 
Pensamento”.   
 
Uma atividade onde todos estaremos juntos em volta de uma “grande mesa” para 
trocarmos ideias sobre o que esperamos de 2020 e também sobre o que 2020 
espera de nós.  
 
Venha sentar ao redor dela junto conosco, tomar um vinho e conversar sobre 
cultura e a conjuntura construída nos últimos anos.  
 
Vamos tentar identificar que perspectivas se apresentam para o ano que vem.    
 
Sua presença, temos certeza, irá contribuir muito com a nossa conversa. 
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           2020  
                                           Ágora Palavra 
     21/01 

 
 
 
 
Declamações e Reclamações  
Encontros e desencontros de versos, apresentados de forma decorada ou de 
improviso, por praticantes dos Slam’s, Spoken Words, Poesias e Rimas, junto de um 
artista musical que acompanha, mas também dita o ritmo, potencializando a 
energia da palavra. Apresentação e intermediação Max B.O. 
Da Programação 
Um episódio por mês. A partir de janeiro de 2020. A terceira terça de cada 
mês. 
Agenda 
21 de janeiro, 18 de fevereiro, 17 de março, 21 de abril,19 de maio, 16 de 
junho, 21 de julho,18 de agosto,15 de setembro, 20 de outubro, 17 de 
novembro e 15 de dezembro 
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         2020  
                                            Ágora Palavra 
                                                                 21/01 
 
Funcionamento da atividade: Instantes antes do terceiro sinal, Max vai pra plateia, 
diz o verso de abertura e conduz a plateia em direção aos seus lugares. 
Palco: Max BO/ 3 oradores/ 1 músico 
Uma rodada de apresentação 2 poesias de cada 
Um tema por mês para 1 poesia de cada. 
(Vamos combinar mensalmente um tema entre os convidados, pertinente aos fatos 
que estiverem acontecendo)  
Voz aberta - pq não tem microfone. (espaço pra pessoas da plateia que queiram 
participar) 
Uma poesia de encerramento para cada. 
Convidados da estreia:  
Akins Kintê,Karina Buhr, Marcelo Gugu, Marco Fé, Natalia Barros ,Winnit  
 
 
 

 
 
 
 
VERSO DE ABERTURA 
Boa noite!  
Vai começar a nossa cantoria 
Nossa alegria é não ter comparações  
Aqui o ouro é choro de alegria  
E o estouro de palmas pra essas criações  
 
Nós esperamos que todos aqui presentes 
Fiquem contentes com tantas indagações  
Decoradas ou improvisadas na hora 
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            2020  
                                             Ágora Palavra 
                                                     21/01 
 Max B.O. começou a ver seu nome circulando fortemente na cultura hip hop a partir 
de 1998, quando despontou com suas rimas de improviso e criou, ao lado de Paulo 
Napoli, a Academia Brasileira de Rimas.  
 
Esse foi o movimento precursor de MCs que se dedicavam ao freestyle no Brasil. 
Em 2010 estreou com "Ensaio, O Disco", em 2012 lançou a mixtape “Antes que o 
Mundo Acabe”, em 2013 “FumaSom Vol. 1” e recentemente, celebrando seus 20 anos 
de carreira, apresenta o inédito “O.M.M.M. - O Mundo é uM Moinho”.  
 
Já esteve em estúdio com Thaíde & DJ Hum, KL Jay, Edi Rock, Black Alien, Marcelo 
D2, Funk Como Le Gusta, Veiga & Salazar, Trio Mocotó, Rashid e Os Opalas, entre 
outros.  
 
Em diversos palcos do país, abrilhantou com seu freestyle apresentações de Seu 
Jorge, Nação Zumbi, RZO, O Rappa, DJ Patife, Otto e Palavra Cantada, além de 
eventos internacionais como Duluco 99, Indie Hip Hop, FreeJazz Project, SP Rima 
com Paz, Batuque, ao lado de nomes como Afrika Bambaataa, Zion I, Common e De 
La Soul.  
 
No cinema, atuou no longa-metragem “Antonia” e em “3P” sobre a história do 
basquete nacional, além da assistência de direção no documentário “Versificando”. 
Na televisão, fez o MC Rappórter no programa “Brothers” da RedeTV! e apresentou 
o programa “Manos e Minas”, na TV Cultura, por seis temporadas. 
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    2020 
                Ágora Livre: Teatro, Vinho e Pensamento  
                                                          04/02 
 

 
 
 

Terça feira próxima, dia 04 de fevereiro, às 20hs, realizaremos no Ágora Teatro o 
nosso segundo encontro do Teatro, Vinho e Pensamento. Trata-se de uma roda de 
conversa em que sentados em volta de uma grande mesa, com o espírito e a 
garganta aquecidos por uma taça de vinho, fazemos trabalhar a nossa imaginação e 
pensamento, abrindo possibilidades para tentar entender o nosso mundo 
contemporâneo. 
 
Nesta terça, vamos conversar a partir de uma provocação de Eugênio Bucci, tendo 
como base os artigos de Hanna Arendt, “Ação e Busca da Felicidade” e “Verdade e 
Política”, que o inspiraram em seu livro “Existe democracia sem verdade factual?”. 
No fim do encontro, Celso Frateschi fará uma intervenção com o texto “Horácio”, de 
Heinner Muller. 
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                Ágora Livre: Teatro, Vinho e Pensamento  
                                                    04/02 
 
Teatro, Vinho e Pensamento é uma atividade do Ágora Teatro, espaço que existe há 
vinte anos na cidade de São Paulo desenvolvendo espetáculos teatrais, cursos, 
debates, palestras e publicações, com coordenação de Celso Frateschi e Sylvia 
Moreira. Tendo sempre como eixo central o teatro, o Ágora objetiva promover um 
mergulho analítico na complexidade humana no século XXI, abordando questões 
culturais, filosóficas, políticas e sociais. Com enfoque na difusão de manifestações 
artísticas e culturais e no estimulo à criatividade e ao intercâmbio cultural, o Ágora 
tem como objetivo incidir, através da cultura, na dinâmica da nossa cidade de São 
Paulo   
 
 
 
 
Teatro, Vinho e Pensamento 
04 de fevereiro de 2020, terça feira, 20hs. 
Local: Ágora Teatro - Rua Rui Barbosa, 672, Bela Vista - São Paulo/SP 
Fone: (11) 3284-0290 
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           2020  
                                             Ágora Palavra 
 
                                                  18/02 
 

 
 
 
Kiko de Sousa é músico, produtor e professor, morador da zona Leste de São Paulo. 
Fundador do coletivo PelaArteaZuera, integra a banda “Engrenagem Urbana” e o 
projeto “Quebrada Instrumental”. Participou das turnês “Licença Poética”, do rapper 
Kamau; “Outra Esfera”, da cantora e rapper Tassia Reis; e “Galanga Livre”, do 
premiado disco de Rincon Sapiência. Ao lado do DJ RB, já produziu várias músicas, 
totalizando mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. É professor de 
música na Fundação Casa de Itaqua pelo Projeto Guri. Símbolo de inquietude e 
talento, assinou junto com Rincon Sapiência a trilha sonora do filme “Medida 
Provisória”, de Lázaro Ramos, com lançamento previsto para 2020. 
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                                             Ágora Palavra 
                                                                   18/02 
 
Daisy Coelho, formada em Artes Cênicas, gosta de ser levada pelas fortes emoções, 
pois sua escrita só pode fluir de maneira visceral. Carrega em seus textos o peso de 
suas experiências como mulher, nas esferas social, emocional, sexual e animal. 
Em Guarulhos, participou de alguns coletivos de arte, entre eles o Coletivo Assim, 
onde articulou durante dois anos o Sarau Carolina, em homenagem à escritora 
Carolina Maria de Jesus. Aventurou-se em Slam’s apenas duas vezes, sendo campeã 
nas duas ocasiões (Slam do Prego de Guarulhos em 2017 e Slam da Guilhermina de 
São Paulo em 2018). Atualmente, ao lado de Berimba de Jesus e Victor Rodrigues, 
articula o Sarau Com Jazz, que acontece quinzenalmente às terças-feiras na Vila 
Madalena em São Paulo. 
 
 
Gunnar Vargas é músico, compositor, fotógrafo, videomaker e produtor cultural. É 
integrante do Sarau do Binho e com esse coletivo produziu e participou da 
“Caminhada Cultural pela América Latina” em quatro expedições (São Paulo – 
Curitiba, São Paulo – Botucatu, São Paulo – Cananéia e Santos – Parati), caminhadas 
que duraram aproximadamente um mês cada uma, reunindo cerca de 30 artistas 
realizando saraus em cada cidade que passaram. Também com o coletivo Sarau do 
Binho participou da Feira Literária da Zona Sul (FELIZS) em todas as suas edições, 
filmando, produzindo, montando som ou revisando livros. Coordena o projeto 
Encontro de Compositores, que teve início em 2007 na zona Sul de São Paulo e de 
lá pra cá já realizou diversos encontros com inúmeros compositores em vários 
formatos e em vários lugares. Como fotógrafo, participa do grupo de performance 
“Pedra Rubra”, realizando os ensaios das performances “Entre(v)elas”, “Cameloas”, 
“Mortalha” e “Lama”. Como videomaker, trabalhou no registro das quatro Mostras de 
Samba-Rock de São Paulo, do Sarau do Binho, do Coletivo Fankama Obi e do 
documentário “Panorama – Arte na Periferia II”, entre outros. Em 2011 lançou o CD 
autoral “Circo Incandescente”, com arranjos de Luiz Waack e participações de Márcia 
Castro e Paula da Paz. 
 
Samuel Porfirio, nascido e criado em Itaquera, zona Leste de São Paulo, ingressou 
no rap aos 15 anos em 2001. MC, compositor e poeta, é idealizador e apresentador 
do programa “PelaArte&Prosa” e oficineiro de Rima e Poesia, atuando também por 
mais de 10 anos no coletivo PelaArteaZuera e como vocalista da banda Engrenagem 
Urbana.  
 
SERVIÇO 
Ágora Palavra - Declamações e Reclamações / Encontros e Desencontros 
18/02/2020 - terça-feira - 20 horas - entrada gratuita 
Ágora Teatro 
Rua Rui Barbosa, 672 - Bela Vista - São Paulo/SP 
Telefone: (11) 3284-0290 / WhatsApp: (11) 98859-6939   
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                                             Ágora Palavra 
                                                                     18/02 
  
 

 
Daisy Coelho, Kiko de Souza, Max B.O., Gunnar Vargas e Samuel Porfirio 
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                Ágora Livre: Teatro, Vinho e Pensamento  
 
                                                           03/03 
 

 
 
 
No último encontro do Teatro, Vinho e Pensamento em 03.03.2020, tivemos 
uma bela demonstração de que se é verdade que o pensamento leva à 
ação, mais verdade ainda é que a ação leva ao pensamento. As 
intervenções de Carmem Ferreira da Silva , Eliane Caffé, Julián Fuks e 
Rudifran Pompeu concretizaram nossos pensamentos e com as questões 
levantadas e as colocações de todos que participaram terminamos a nossa 
conversa de terça-feira passada muito enriquecidos. 
 
As ocupações e as experiências relatadas nos colocaram em contato com 
algumas verdades que constroem a nossa cidade, ampliando o horizonte de 
nossas conversas. Começamos a preparar o próximo encontro e 
aguardamos propostas de tema e formato que iremos conversar. Envie a 
sua contribuição. Em breve confirmaremos a data de nosso próximo 
encontro. 
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Ágora Formação 
 

No Eixo Ágora Formação desenvolvemos ações que visam a construção de um 
conhecimento por quem delas participam.  
 
Os temas seguem a mesma lógica do entendimento da vida em sociedade, ou seja, 
do entendimento das relações humanas e de como nos relacionamos com o 
planeta.  
 
O estudo e o desenvolvimento de práticas teatrais seguem a mesma linha. 
Estudamos autores clássicos e contemporâneos ao buscar a forma narrativa de 
interpretar e desenvolver a cena.  
 
Nos interessa buscar a linha histórica evolutiva da produção contemporânea o que 
nos leva sempre a revisitar a história do teatro e de nossos ancestrais.  
 
A partir do Eixo Formação que se consolidou o Núcleo de Pesquisa do Ágora 
Teatro como criador de projetos como Machadianas, Tchecovianas I e 
Tchecovianas II, o ciclo de Tenesse Willians e mais recentemente Woyzek de 
Georg Buchner.  
 
Semestralmente abrimos turmas novas de nosso curso A Poética do Ator, além de 
contar sempre com mestres convidados para desenvolverem cursos específicos. 
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2018/2019/2020 
 

Ágora Formação 
 

 
 
 
2018 
 

1. Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro: Woyzeck 
2. A Poética do Ator-Curso Livre de Interpretação- março à junho 
3. Texto e Cena-Módulo Idade Média e Renascença 
4. Bertolt Brecht: Prosa, Poesia e Cinema 
5. A Poética do Ator-Curso Livre de Interpretação- agosto a novembro 
 
 
 
 

2019 
 
 

1. A Poética do Ator-Curso Livre de Interpretação- março a junho 
2. Leituras Feministas 
 
 

 
 

 
2020 
 

1. A Poética do Ator-Curso Livre de Interpretação- março a junho 
 

 
Nota de aviso 
Comunicamos que devido a pandemia do novo Coronavírus COVID-19 iremos 
cancelar temporariamente o curso A POÉTICA DO ATOR. 
Contamos com a compreensão de todos e entraremos em contato assim que as 
notícias se tornarem favoráveis, torcemos para que seja o mais breve possível.  
Estaremos disponíveis para acertos e maiores informações.  
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2018 
Ágora Formação: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 

 

 
 

No mundo contemporâneo o teatro acontece e se diferencia das outras artes por ser 
presencial e concreto. 
  
Em certo sentido, o teatro se coloca na contramão das experiências artísticas virtuais, 
mesmo quando se aproveita das mais sofisticadas tecnologias. 
 
É o ator que emite os signos vivos que atingem os corações e mentes da plateia. É a 
dimensão poética do trabalho do ator que define em última instância a eficácia da 
obra teatral. 
  
O Ágora Teatro constrói seus espetáculos com esse ponto de partida. 
 
Trata-se de um núcleo formado por quem já participou em outros cursos com Celso 
Frateschi, tendo agora a oportunidade de aprofundar os estudos de interpretação. 
Deste núcleo saíram os seguintes espetáculos: 
 
De Anton Tchekhov- 2016/2017 
- Tchekhovianas I 
- Tcheckhovianas II 
- Kashtanka 
                                                                          
De Tennessee Williams- 2017                         
- T.W Blues 
- Acho Que Vai Chover 
 
De Georg Buchner-2018/2019/2020 
- Woyzeck 
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Ágora Formação: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 
 
Primeira edição de Tchekhovianas  
 
O Núcleo de Pesquisa de Interpretação Ágora, sob direção de Celso Frateschi, 
realiza a primeira edição do Tchekhovianas, levando à cena contos de Anton 
Tchekhov 

 
 

 
 

Fernanda Cunha, Inês Soares Martins, Maria Cristina Vilaça, Olival Nóboa Leme, 
Rodrigo Melgaço, Roger Marinho Martin 

 
 
Todo o trabalho foi baseado em características narrativas, presentes no no 
módulo Tchekhovianas 1, através de quatro contos do autor: 
 
- Uma Noite Terrível – em uma sessão de espiritismo, um homem recebe 
uma revelação assustadora; 
 
- Aniúta - que se passa em uma pensão modesta, onde uma moça presta 
serviços aos estudantes em troca de moradia; 
 
- Do Diário de um Auxiliar de Guarda-Livros - que revela os registros do diário 
pessoal de um aspirante a Guarda Livros; 
 
- A CORISTA - uma cantora recebe em sua casa a visita de uma mulher 
distinta e misteriosa. 
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Ágora Formação: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 
 

 
 

Fernanda Cunha, Inês Soares Martins, Maria Cristina Vilaça, Olival Nóboa Leme, 
Rodrigo Melgaço, Roger Marinho Martin, Scylla Miziara 

 
 
 

 
         
  Fernanda Cunha, Fernanda Cunha, Inês Soares Martins, Maria Cristina Vilaça,       
   Olival Nóboa Leme, Rodrigo Melgaço 
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Ágora Formação: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 
 

 

 
 

 
             Ana Medeiros, Carolina Kruchin, Luciano Falcào,Luiz Abbondanza 
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Ágora Formação: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 
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Ágora Formação: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 
 

 
 
 

Alberto Vizoso, Ana Medeiros, Carolina Kruchin, Luciano Falcão, Patrícia Barros 
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2018/2019/2020 
Ágora Formação: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 
 
                                  Woyzeck de Georg Büchnner 

 

 

 
Alberto Vizoso, Ana Medeiros, Heitor Carvalho, Juliana Calderón, Luciano Falcão, 
Mana Maia, Márcio Roque, Rodney Martins, Rodrigo Melgaço, Olival Nóboa Leme 
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2018 
Ágora Formação: Curso Livre de Interpretação 
                                A Poética do Ator 

01/03 a 21/06 
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2018 

Ágora Formação: Curso Livre de Interpretação 
                           A Poética do Ator 
                                        01/03 a 21/06 

 
 
 
 
 
Curso 2018 
 
 
No mundo contemporâneo o teatro acontece e se diferencia das outras artes por 
ser presencial e concreto. Em certo sentido, o teatro se coloca na contramão das 
experiências artísticas virtuais, mesmo quando se aproveita das mais sofisticadas 
tecnologias. É o ator que emite os signos vivos que atingem os corações e mentes 
da plateia. É a dimensão poética do trabalho do ator que define em última instância 
a eficácia da obra teatral. O Ágora Teatro constrói seus espetáculos com esse 
ponto de partida.  
 
Em março iniciaremos aqui no Ágora Teatro o nosso curso livre de interpretação  
A POÉTICA DO ATOR.  
 
Trata-se deum curso livre de interpretação ministrado diretamente por Celso 
Frateschi onde se trabalha: 
 
A dimensão poética do ofício do ator;  
A construção do personagem a partir de suas relações; 
A construção da cena. 
 
Acontecerá todas as quintas, de 01 de março a 15 de junho de 2018                                                                                                         
das 19hs ás 23hs 
 
Serão 16 encontros de 4horas  
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2018 
 
                           Ágora Formação: Texto e Cena  
                   Módulo Idade Média e Renascença  
                              11/08 a 15/12 

 
A história do teatro e sua relação com a cultura contemporânea. 
Curso Ministrado por Welington Andrade 
Leituras dramáticas coordenadas por Celso Frateschi 
Com projeções cinematográficas das peças analisadas 
De 11/08 a 15/12/2018, aos sábados, das 15h às 18h  
 
MÓDULO 2: IDADE MÉDIA E RENASCENÇA 
	
Tem início dia 11 de agosto de 2018 e aborda a história da dramaturgia e sua relação 
com a cultura contemporânea. Ministradas por Welington Andrade, doutor em 
literatura brasileira pela Universidade de São Paulo (USP), as aulas devem analisar o 
texto dramatúrgico do ponto de vista não somente de suas características estilísticas 
e formais como também de seu contexto sociocultural. 
  
Ao final de cada encontro, haverá leituras dramáticas do texto analisado 
coordenadas por Celso Frateschi com atores convidados e do Núcleo de Pesquisas 
do Ágora Teatro. 
  
  No primeiro módulo, que acontece até o início de julho, o tema é Antiguidade 
Greco-Latina com estudos da tragédia, comédia e drama satírico. As aulas 
acontecem aos sábados, das 15 às 18 horas. O segundo módulo abordará a Idade 
Média e a Renascença. 
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                                                          2018 
 
                                 Ágora Formação: Texto e Cena  
                       Módulo Idade Média e Renascença 

    11/08 a 15/12 
 
CRONOGRAMA 
 
11/8: Idade Média europeia e humanismo português. Ecos do teatro medieval – 
religiosidade e 
crítica social: Auto da barca do inferno (1517) e A farsa de Inês Pereira (1521-4), Gil 
Vicente 
(1465?-1537?). 
 
18/8: Renascença italiana. As bases intelectuais do mundo moderno: A divina 
comédia, Dante 
Alighieri (1265-1321); Cancioneiro (1370), Petrarca (1304-1374); Decameron (1354), 
Boccaccio 
(1313-1375). 
 
25/8: Renascença italiana. Sátira da burguesia florentina: A mandrágora (1514), 
Maquiavel 
(1469-1527). 
 
01/9: Dramaturgia elisabetana. Tragédia de vingança: A tragédia espanhola (1587-8), 
Thomas 
Kyd (1558-1594). 
 
Obs.: No dia 8/9, não haverá aula. 
 
15/9: Dramaturgia elisabetana. O pacto fáustico: A trágica história do Doutor Fausto 
(1604), 
Christopher Marlowe (1564-1593). 
 
22/9: Dramaturgia elisabetana – William Shakespeare (1564-1616), dramas históricos: 
Ricardo 
III (1592-3). 
 
29/9: Dramaturgia elisabetana – William Shakespeare, dramas históricos: Ricardo II 
(1595). 
 
6/10: Dramaturgia elisabetana – William Shakespeare, dramas históricos: Henrique 
IV (1596-7). 
 
Obs.: No dia 13/10, não haverá aula. 
 
20/10: Dramaturgia elisabetana – William Shakespeare, comédias: A comédia dos 
erros (1593). 
 
27/10: Dramaturgia elisabetana – William Shakespeare, comédias: Sonhos de uma 
noite de 
verão (1595-6). 
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                                                       2018 
 
                                 Ágora Formação: Texto e Cena  
                       Módulo Idade Média e Renascença 

      11/08 a 15/12 
 

10/11: Dramaturgia elisabetana – William Shakespeare, comédias: O mercador de 
Veneza 
(1596-1597). 
 
Obs.: No dia 3/11, não haverá aula. 
 
24/11: Dramaturgia elisabetana – William Shakespeare, tragédias: Hamlet (1600-1). 
 
Obs.: No dia 17/11, não haverá aula. 
 
1o/12: Dramaturgia elisabetana – William Shakespeare, tragédias: Rei Lear (1605). 
 
8/12: Dramaturgia elisabetana – William Shakespeare, tragédias: Macbeth (1606). 
 
15/12: Dramaturgia elisabetana – Ben Johnson (1572?-1637). Sátira do mundo 
renascentista: 
Volpone (1605-1606). 
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                                                      2018 
 
                                 Ágora Formação: Texto e Cena  
                       Módulo Idade Média e Renascença 
                                                    11/08 a 15/12 
 
Leitura sugerida para todo o semestre: 
✓ Gargântua e Pantagruel (1532-1564), François Rabelais. 
 
Edições recomendadas: 

• RABELAIS, François. Gargântua e Pantagruel. Tradução por David Jardim Júnior. 
Belo Horizonte: Itatiaia, 2003. (Coleção Grandes Obras da Cultura Universal, 14). 

                                                   
Encontros semanais, aos sábados: 
 
das 11h00 às 13h00 projeções cinematográficas das peças analisadas; 
 
das 13h00 às 15h00 almoço com cardápio e preços a serem divulgados em breve; 
 
das 15h00 às 18h00, para análise das peças e leitura de algumas de suas cenas 
previamente selecionadas. 
 
Valor do curso:  
R$ 630,00 por módulo (15 encontros) 
a vista com 5% de desconto ou parcelado com as formas de pagamento a ser 
combinadas no ato da inscrição. 
aula avulsa : R$50,00 
Valor para assistir as projeções 
Alunos :R$10,00 
Avulso : R$20,00 
As inscrições estão abertas no Ágora Teatro pelo telefone 11-32840290  
e-mail:  agora@agorateatro.com.br                                                             
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2018 
                              Ágora Formação: Bertolt Brecht 

                                   29/10 a 17/12 
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 2018 

                              Ágora Formação: Bertolt Brecht 
                                   29/10 a 17/12 
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2018 

                              Ágora Formação: Bertolt Brecht 
                                   29/10 a 17/12 
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2018 
Ágora Formação: Curso Livre de Interpretação 
                         A Poética do Ator 
                                       16/08 a 29/11 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quinta feira começamos mais uma investigação da poética do ator. 

Pretendo um curso onde cada ator deve ser protagonista de seu aprendizado. A 
orientação é individualizada para podermos trabalhar as particularidades de cada 
um, quebrando estereótipos e clichês e abrindo espaço para a dimensão artística e 
poética de nossa arte. 

Trabalharemos a partir de cenas selecionadas da obra de Shakespeare que nos 
proporciona além de excelentes personagens e possibilidades de estudo, um 
espelho que nos faz pensar sobre nossa sociedade contemporânea. 
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2018 
Ágora Formação: Curso Livre de Interpretação 
                         A Poética do Ator 
                                       16/08 a 29/11 
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2019 
Ágora Formação: Curso Livre de Interpretação 
                         A Poética do Ator 
                         12/03 a 25/06 

 

 
 
 

No curso Poética do Ator o trabalho é focado na dimensão autoral da arte do ator. 
Os conteúdos passam pelo entendimento do mundo do autor e do mundo da 
fábula em contraponto com o mundo do ator. Estudo da peça como engrenagem 
de causa e efeito e a construção do papel a partir das relações entre as 
personagens e entre a peça e o mundo contemporâneo. 
São as propostas e as cenas de Bertolt Brecht o ponto de estímulo do curso que 
deverá ser concluído com a montagem de cenas extraídas da dramaturgia do 
autor. 
Conteúdo do curso: 
- A construção do personagem a partir de suas relações 
- A construção da cena 
- A dimensão criadora do ator na abordagem do texto teatral. 
- O entendimento do texto: A fábula. As contradições. As ações e as relações.Os 
pontos de partida. As possibilidades de leitura.  
- A gramática do ator  
- O texto e a palavra 
- O mundo do autor e o mundo do ator. 
- O ator em cena  
- A atitude como significante. 
De 19/03 a 05/07 
Terças das 19h às 23h 
Preço: 4 parcelas de R$ 400,00 
Duração: 16 encontros de 4h (64h) 
Local: Ágora Teatro 
Inscrições: 
https://tinyurl.com/y2yafz5u 
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2019 
 Ágora Formação: Iniciação Teatral 
                         
                         14/03 a 27/06 

 

           
 

 
Curso dedicado aos interessados a entrar em contato com o fazer teatral. 
Não é necessário ter experiência anterior. 
Conteúdo do curso: 
- Objetivo 
- Prontidão 
- Relação 
- Jogo 
- Improvisação 
- Elaboração da personagem 
- Construção do papel 
Todo o curso é centrado no trabalho do ator, na construção da personagem e do 
papel. 
Trabalharemos com a montagem de cenas a partir de textos da dramaturgia 
brasileira. 
De 14/03 a 27/06 
Quintas das 19h às 23h 
Preço: 4 parcelas de R$ 400,00 
Duração: 16 encontros de 4h (64h) 
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                                                       2019 
Ágora Livre: Leituras Feministas  

Dias 15, 22 e 29 de agosto 
 
 

 
 
 
 
 

PRIMEIRO 
CICLO DE 
LEITURAS 
FEMINISTAS 
NO ÁGORA 
TEATRO.
COORDENAçÃO 
YARA FRATESCHI
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2019  
Ágora Livre: Leituras Feministas  

                                                       Dias 15, 22 e 29 de agosto  
 

 
 
 
 
Em agosto de 2019, o Ágora Teatro inaugura Leituras Feministas, um projeto de 
leitura compartilhada e discussão crítica de livros centrais para os debates feministas 
contemporâneos.  
 
Cada ciclo, de três encontros, tem como eixo um livro a ser contextualizado 
historicamente e analisado a partir das suas teses estruturais, das alianças que 
privilegia, das críticas que sustenta e das contendas feministas que fomenta. 
Queremos, da maneira mais plural e interseccional possível, exercitar a arte da leitura 
compartilhada, que aborda um livro a partir de diferentes pontos de vista, 
experiências, vivências, demandas e repertórios.  
 
Em um país brutalmente marcado pela pobreza, pelo racismo, pelo sexismo e pela 
LGBTQIA+fobia, as práticas e teorias feministas que nos interessam são 
interseccionais. Dois pressupostos nos orientam: o feminismo é, antes de tudo, uma 
luta contra a opressão das mulheres, de todas as mulheres; o feminismo não é uma 
luta apenas das mulheres, mas de todos nós, comprometidos com um mundo livre 
da violência vinculada ao gênero na sua intersecção com a raça, a classe, a 
sexualidade, a etnia e outros marcadores sociais.    
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2019  
Ágora Livre: Leituras Feministas 

                                                        Dias 15, 22 e 29 de agosto  
 
 

Leituras Feministas é coordenado por Yara Frateschi, professora livre docente do 
Departamento de Filosofia da Unicamp. O ciclo de agosto terá como eixo o  

 
 
Manifesto Feminismo para os 99% (2019) escrito por Cinzia Arruza, Tithi 
Bhattacharya e Nancy Fraser; o de setembro, o livro de Angela Davis, Mulheres, 
raça e classe (1981).   
Feminismo para os 99%. Um Manifesto.  
Autoras: Cinzia Arruza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser 
 
 

 
 
 
Dias 15, 22 e 29 de agosto (quinta-feira) às 20h30 
 
Lançado simultaneamente em diversos países no último 8 de março, dia 
Internacional da Mulher, este Manifesto convoca para um feminismo que sustenta 
expectativas mais elevadas do que aquelas acalentadas pelo feminismo liberal e 
corporativo. O Manifesto parte da distinção entre duas visões do feminismo, uma na 
qual o feminismo se comporta como serviçal do capitalismo, restringindo-se às 
aspirações de uma minoria de mulheres e vinculando a igualdade de gênero ao 
sucesso no mundo dos negócios; a outra visão, com a qual as autoras se identificam, 
defende um feminismo que faça sentido para a ampla maioria das mulheres nas 
sociedades capitalistas contemporâneas e seja capaz de acolher as suas demandas.   
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Ágora Livre: Leituras Feministas  

                                                         Dias 15, 22 e 29 de agosto  
 
O feminismo corporativo foca no sucesso de indivíduos, sem se preocupar com 
quem fica do lado de fora, já o feminismo para os 99% foca na justiça e quer ver os 
recursos naturais e as riquezas sociais compartilhados por todos. Haveria uma 
alternativa? Outra via além dessas visões antagônicas de feminismo? Para as 
autoras, o neoliberalismo nos deixa, hoje, sem um caminho intermediário viável, 
afinal, essa versão do capitalismo – a mais predatória e particularmente perversa 
para as mulheres pobres – não nos permite ficar em cima do muro: é preciso que as 
feministas voltem a imaginar “a justiça de gênero em um modelo anticapitalista” 
capaz de conduzir a uma nova sociedade. Sem tergiversar, Nancy Fraser, Cinzia 
Arruza e Tithi Bhattacharya defendem um feminismo anticapitalista, antirracista, anti-
imperialista, ecossocialista, internacionalista, sustentado na projeção de um ethos 
radical e transformador. Se não se trata de mera utopia desancorada do real é 
porque as autoras enxergam enorme potencial combativo, capaz de alterar o mapa 
político, na nova onda de ativismo feminista, especialmente no movimento 
coordenado e nas greves de mulheres que aconteceram em 2017 e 2018. O  
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Ágora Livre: Leituras Feministas  

                                                         Dias 15, 22 e 29 de agosto  
Manifesto é composto por 11 teses:  
1) Uma nova onda feminista está reinventando a greve; 
 2) O feminismo liberal está falido;  
3) Precisamos de um feminismo anticapitalista para os 99%;  
4) Vivemos uma crise da sociedade com um todo e sua causa originária é o 
capitalismo;  
5) A opressão de gênero nas sociedades capitalistas está enraizada na subordinação 
da reprodução social à produção social que visa o lucro;  
6) A violência de gênero assume muitas formas, sempre enredadas nas relações 
sociais capitalistas;  
7) O capitalismo tenta regular a sexualidade; 
 8) O capitalismo nasceu da violência racista e colonial.  
 
Essas teses, que apresentam um diagnóstico mais abrangente da opressão de 
gênero e das próprias lutas feministas na contemporaneidade, avançam em sentido 
propositivo: se o capitalismo subordina a reprodução social à produção de lucro, é 
preciso subverter esse estado de coisas e colocar a produção de pessoas em 
primeiro lugar; é preciso combater todas as formas de violência de gênero e 
compreender a sua relação com o capitalismo; é preciso libertar a sexualidade da 
regulação capitalista; ser antirracista e anti-imperialista; ecossocialista (Tese 9) e 
internacionalista (Tese 10).  
 
Finalmente: “o feminismo convoca todos os movimentos radicais a se unir em uma 
insurgência anticapitalista comum” (Tese 11). De acordo com as autoras, para estar à 
altura dos desafios atuais –  queda gritante do padrão de vida, desastres ecológicos, 
guerras desenfreadas, migrações em massa, racismo, xenofobia, LGTBQIA+fobia, 
revogação dos direitos duramente conquistados nas democracias capitalistas - , o 
feminismo que quer se estender para a maioria das mulheres do Norte e do Sul 
Global, deve estar ciente da necessidade urgente da união com outros movimentos 
anticapitalistas e da associação com ativistas antirracistas, ambientalistas, pelos 
direitos trabalhistas e de imigrantes, etc. 
 
No primeiro módulo do Leituras Feministas, discutiremos as teses do Manifesto à 
luz do contexto em que ele foi escrito, das matrizes teóricas e do ativismo das suas 
autoras. Mas o que nos move, fundamentalmente, é pensar sobre a sua adequação 
ou não ao contexto brasileiro atual. Além de compreender a proposta do feminismo 
para os 99%, queremos avalia-la a partir da nossa história e das nossas demandas e 
perguntar se e até que ponto aquele diagnóstico e aquelas propostas dialogam com 
as realidades brasileiras. De um lado, o texto tem bastante a nos dizer neste 
momento em que o Estado se faz cada vez mais ausente (em plena conformidade 
com o modelo neoliberal), em que o governo federal assume uma agenda 
radicalmente antissocial e  anti-direitos, uma agenda que é também contrária à 
preservação nos nossas recursos naturais, avessa à proteção das comunidades  
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Ágora Livre: Leituras Feministas  

                                                     Dias 15, 22 e 29 de agosto  
 
indígenas, violentamente machista, explicitamente anti-feminista e LGBTQIA+ fóbica. 
Neste contexto, a ênfase na necessidade de uma ampla aliança feminista com 
outros movimentos e lutas merece a nossa atenção.  
 
Outro aspecto do Manifesto que dialoga muito de perto com o Brasil é a tese de que 
a opressão de gênero está enraizada na subordinação da reprodução social à 
produção que visa apenas o lucro.  Como esclarecem as autoras, a reprodução social 
diz respeito justamente àquele tipo de trabalho realizado pelas mulheres e que está, 
portanto, diretamente ligado à assimetria de gênero: parir, cuidar, manter seres 
humanos são atividades que não se baseiam no imperativo do lucro, pois que os 
sustentam como seres sociais corporificados que precisam não apenas de comida, 
mas também de cuidado, respeito, educação e vida em comunidade. Em geral, essas 
atividades são desempenhadas por mulheres e sem remuneração, o que torna as 
suas jornadas de trabalho exaustivas, principalmente as das mulheres mais pobres  
que não podem contratar outras pessoas (a única solução possível, dada a ausência 
do Estado) para o serviço doméstico e para o cuidado dos seus filhos.  Discutiremos 
a acuidade dessa análise para as relações de trabalho no Brasil, um país de herança 
colonial e escravagista, onde o trabalho doméstico responde a quase 15% dos 
empregos formais das mulheres brasileiras, sendo desempenhado na maioria por 
mulheres negras. A retração neoliberal do Estado desprotege ainda mais as 
mulheres pobres e precariza de tal modo a reprodução social que o próprio 
capitalismo se vê sem os recursos humanos de que precisa. Essa crise, de acordo 
com as autoras, é sem precedentes. A resposta que elas oferecem: é urgente 
inverter a ordem de prioridades: primeiro as pessoas, depois o lucro.  
 
Por outro lado, e dado que nenhum livro deve ser tido como oráculo ou fonte 
sagrada, cumpre perguntar se a ênfase dada à opressão de classe pelas autoras não 
descuida da especificidade e da violência de outras formas de opressão; se o fator 
racial, por exemplo, não estaria subordinado ao marcador social da classe; se não 
haveria aí um sonho antigo de que uma vez eliminada a opressão promovida pelo 
capitalismo, a opressão de gênero e o racismo desapareciam como que por 
extensão. Livros bons suscitam perguntas difíceis e interpretações conflituosas. 
Mãos à obra! A leitura compartilhada e a discussão crítica abrem caminho para a 
compreensão do mundo, de nós mesmos e dos outros. 
 
Mulheres, raça e classe   
Autora: Angela Davis 
Dias 12, 19 e 26 de setembro (quinta-feira) às 20h30 
 
O que é lugar de fala 
Autora: Djamila Ribeiro 
Dias 17, 24 e 31 de outubro (quinta-feira) às 20 
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2020 
Ágora Formação: Curso Livre de Interpretação 
                                       18/03 a 01/07 
 

 
 
Estão abertas as inscrições para o curso livre de interpretação do Ágora Teatro A 
POÉTICA DO ATOR ministrados por Celso Frateschi que terá início em março de 
2020. As vagas são limitadas. 
 
A POÉTICA DO ATOR  
  
No curso A POÉTICA DO ATOR o trabalho é focado na dimensão autoral da arte do 
ator. Os conteúdos passam pelo entendimento do mundo do autor e do mundo da 
fábula em contraponto com o mundo do ator. Estudo da peça como engrenagem 
de causa e efeito e a construção do papel a partir das relações entre as personagens 
e entre a peça e o mundo contemporâneo. São as propostas e as cenas de Bertolt 
Brecht o ponto de estímulo do curso que deverá ser concluído com a montagem de 
cenas extraídas da dramaturgia do autor. 
  
CONTEÚDO DO CURSO 
 

• A construção do personagem a partir de suas relações 
• A construção da cena 
• A dimensão criadora do ator na abordagem do texto teatral. 
• O entendimento do texto: A fábula. As contradições. As ações e as relações. Os 

pontos de partida. As possibilidades de leitura. 
• A gramática do ator     
• O texto e a palavra 
• O mundo do autor e o mundo do ator. 
• O ator em cena 
• A atitude como significante. 

  
 
Turmas às quartas-feiras, das 19h00 às 23h00 
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2020 
Ágora Formação: Curso Livre de Interpretação 
                         A Poética do Ator 
                                        

 
 
 
Nota de aviso 
Comunicamos que devido a pandemia do novo Coronavírus COVID-19 iremos 
cancelar temporariamente o curso A POÉTICA DO ATOR. 
Contamos com a compreensão de todos e entraremos em contato assim que as 
notícias se tornarem favoráveis, torcemos para que seja o mais breve possível.  
Estaremos disponíveis para acertos e maiores informações 
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                                         Ágora Virtual 

 

 

No momento em que tivemos nossas atividades interrompidas pela pandemia de 
Covid-19 fomos instigados a formular outras formas de se estabelecer uma 
comunicação com o nosso público.  
 
Ao mesmo tempo não pretendíamos e nem pretendemos, abrir mão de nossas 
características teatrais.  
 
Nossos programas de debates e construção de conhecimento foram direcionados 
para as novas questões que a realidade nos impunha.   
 
Daí o TEATRO SEMPRE HÁ DE PINTAR POR AÍ.   
 
Nossos encontros do Teatro Vinho e Pensamento também se voltaram para a 
discussão de como enfrentar a nova realidade.  
 
Dessas reflexões surgiu a necessidade de se pesquisar as possibilidades de um 
Teatro Virtual.  
 
Já realizamos dois espetáculos nesse formato com resultados extremamente 
animadores.  
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                                         Ágora Virtual 

 
Mesmo não sendo teatro por não ser presencial, característica fundamental do 
teatro, não deixava de sê-lo pois mantem varias características do teatro como ser 
ao vivo, falar diretamente ao espectador mesmo que através da câmera, ou 
dialogar diretamente com a plateia depois das apresentações, entre muitas outras 
semelhanças.  
 
Trabalhamos para que o teatro sem adjetivos permaneça entre nós, como sempre 
permaneceu em sua longa história, mas percebemos que uma nova forma de 
teatro pode estar surgindo e talvez permaneça mesmo após a pandemia. 

2020 

1. Diana 
2. Teatro, Vinho e Pensamento  
3. Teatro Sempre há de Pintar Por Aí  
4. Teatro Virtual: O Grande Inquisidor  
5. Teatro Sempre há de Pintar Por Aí  
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                                              2020 

                                    Ágora em Cena 

                        Teatro Virtual: Diana 
                                                          15/05 

Ficha Técnica 

Texto | CELSO FRATESCHI 
Direção | RUDIFRAN POMPEU 
Interpretação | CELSO FRATESCHI 
Cenário e Figurino | SYLVIA MOREIRA 
Trilha Original | DEMIAN PINTO 
Concepção de Luz | WAGNER FREIRE 
Direção de movimento |VIVIEN BUCKUP 
Fotografias | EDSON KUMASAKA 
Realização | ÁGORA TEATRO 
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                                                       2020 

                                    Ágora em Cena 

                        Teatro Virtual: Diana 
                                                          15/05 

                                              10.469 visualizações 
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2020 
               Ágora Livre Virtual: Teatro, Vinho e Pensamento 
                                                                 30/06 
 

 
 
 
 
ENQUANTO O TEATRO NÃO VEM... 
Sempre primeiros e sempre últimos, mas sempre! 
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2020 
               Ágora Livre Virtual: Teatro, Vinho e Pensamento 
                                                                 30/06 
 
 
 
 
 
No nosso último encontro presencial do “Teatro, Vinho e Pensamento”, no 
dia 3 de março, não imaginávamos que seríamos privados do nosso 
pequeno e querido espaço de encontros e conversas no Ágora Teatro.  
 
Sentimos muita falta desses nossos encontros e uma vez que não sabemos 
quando poderemos nos reencontrar presencialmente, voltaremos a realizá-
lo virtualmente no dia 30 de junho, terça feira, às 20 horas.  
 
Estaremos aqui, “em volta da mesa”, com uma taça de vinho na mão para 
brindarmos e nos inspirarmos no tema sobre “A reconstrução do espaço 
público”, frente aos desafios artísticos, culturais e políticos que continuamos 
a enfrentar e se intensificaram com a pandemia. 
 
Para provocar nossas conversas, teremos as presenças de Nabil Bonduki 
(arquiteto, urbanista, ex-vereador e ex-secretário municipal de cultura),  
Naruna Costa (atriz, diretora e fundadora do Espaço Clariô de Taboão da 
Serra) e Eugênio Bucci (jornalista e professor universitário).  
 
Você poderá participar de nossa conversa pelo canal do Youtube do Ágora 
Teatro. 
 
Até terça-feira, às 20hs! 
Grande abraço 
Sylvia Moreira e Celso Frateschi 
 
Teatro, Vinho e Pensamento 
Dia 30/06/2020 
Ágora Teatro São Paulo/SP 
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2020 
               Ágora Livre Virtual: Teatro, Vinho e Pensamento 
                                                                 30/06 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 110 

 
2020 

               Ágora Livre Virtual: Teatro, Vinho e Pensamento 
                                                30/06 
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     2020 
 Ágora Livre Virtual: Teatro Sempre há de Pintar Por Aí  
                                                          14/07  
 
 

 
 
 
 
 
Há uma semana retomamos com sucesso as atividades do Agora Teatro com mais 
um “Teatro Vinho e Pensamento”. O encontro, agora digital, contou com as 
provocações de Naruna Costa, Nabil Bonduki e Eugênio Bucci. Agradecemos a 
presença de todos que nos visitaram e colaboraram com a conversa sobre a 
reconstrução do espaço público.  
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 Ágora Livre Virtual: Teatro Sempre há de Pintar Por Aí  
                                                                  14/07  
 
 
Dia 14-07 às 20hs. será a vez do projeto “Teatro Sempre Há de Pintar por Aí” com a 
coordenação de Diana Junkes.   
 
Vamos iniciar as nossas conversas sobre o espaço estético teatral que se está 
inventando a partir dos limites impostos pela conjuntura sanitária e política que 
estamos vivendo. Algo novo está surgindo que não é o teatro como conhecemos 
até então, mas também não é cinema, nem vídeo, nem registro de espetáculo, nem 
teledramaturgia.  
 
Talvez o teatro esteja incorporando mais um adjetivo e queremos entender melhor 
o que se está construindo. Começaremos pela nossa dramaturgia, que pelo que 
tudo indica tende a retomar hierarquia.   
Teremos como participantes: Claudia Schapira, uma renomada dramaturga que 
também dirige suas peças com o Grupo Bartolomeu e Luis Alberto de Abreu, um 
mestre na dramaturgia responsável por alguns dos mais significativos textos do 
teatro brasileiro contemporâneo. Nos encontros seguintes será a vez dos diretores, 
diretoras, atores e atrizes. Para participar, inscreva-se no canal do YouTube do 
Ágora Teatro ou se desejar estar presente nas conversas pelo Zoom envie seus 
contatos para o e-mail agorateatrocdt@gmail.com     
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     2020 

                   Ágora Livre Virtual: Fundo de Resistência 
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2020 
               Ágora Livre Virtual: Fundo de Resistência 
 
 
 
 
O Teatro como atividade humana existe desde sempre. Sempre imitamos para 
aprender. Sobrevivemos há milênios e vamos continuar existindo, pois o Teatro é 
tão bom e necessário como respirar e comer. Sobrevivemos a outras pestes e 
outras tiranias. Quanto a isso não tenham dúvidas, o Teatro irá sobreviver. Já os 
artistas contemporâneos... não se pode ter a mesma certeza. 
 
 
Nesse período de pandemia, estamos mantendo a remuneração integral de nossos 
colaboradores (que permanecem em segurança em suas casas), arcando com 
todas as despesas que impactam um espaço cultural como o Ágora Teatro. 
Desenvolvemos atividades virtuais, sem receitas ou formas alternativas de 
financiamento. Para que possamos enfrentar essa travessia, estamos lançando o 
FUNDO DE RESISTÊNCIA ÁGORA TEATRO e, sendo possível, solicitamos sua 
colaboração.  
 
Para doações, não estipulamos nem uma quantia mínima ou máxima, nem a 
periodicidade de sua ajuda. Disponibilizamos uma conta bancária e aqueles que 
puderem colaborar estarão garantindo que em breve o Ágora Teatro possa reabrir 
suas portas e reencontrar seu público continuando uma história de décadas na 
cidade de São Paulo. 
 
Quando tivermos a segurança real de suspender essa quarentena, queremos 
celebrar com todos os que colaboraram para nossa reabertura. Durante o primeiro 
mês pós pandemia, estão todos convidados a estarem conosco em nossas estreias 
e reestreias dos espetáculos do nosso repertório. 
 
Contamos com sua colaboração. 
Muito obrigado 
Ágora Teatro 
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                                                2020 

                          Ágora em Cena- Teatro Virtual 
                                   O Grande Inquisidor  
                                           18/09 ,19/09 ,25/09 e 26/09 
   

      
  
 
Fomos mais uma vez despertados pelo O GRANDE INQUISIDOR,  
de Fiódor Dostoiévski.  

A situação que vivemos evoca insistentemente as questões  
humanas essenciais desse pequeno capítulo dos Irmãos Karamazov.  

A pandemia  
nos instiga a reinventar o ato teatral já tantas vezes reinventado.  

O desafio agora é monumental.  

Desde os primeiros espetáculos realizados em linguagem virtual no início da quarentena, 
percebemos que não se tratava apenas de transmitir uma obra teatral por uma mídia 
diferente para se atingir uma relação teatral.  

Os limites e as possibilidades dessa nova realidade da pandemia e da situação do nosso 
país, nos propõe, talvez nos exija, uma nova forma teatral e é isso que nos propomos 
buscar.  

A escolha de O GRANDE INQUISIDOR como primeiro passo dessa pesquisa, deu-se de 
maneira natural pela estrutura da peça e pela contundência atual das provocações 
propostas por Dostoiévski.  

Formamos uma equipe mista com pessoas de cinema e de teatro e criamos um 
decálogo para nos guiar nesta busca. 
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                          Ágora em Cena- Teatro Virtual 
                                   O Grande Inquisidor  
                                           18/09 ,19/09 ,25/09 e 26/09 
 

 
 
DECÁLOGO 
 
 
 
 
1, Como no teatro, (theátron, o lugar de onde se assiste), o espectador mantém sua 
hierarquia na concreção da narrativa 

 
2. O espetáculo acontece em tempo real. 
 
3. Olho no olho. A câmera, além do registro da imagem, é um personagem ativo na 
narrativa. 
 
4. A sala virtual é aberta antes do início do espetáculo para os espectadores se 
reconhecerem e eventualmente interagirem entre si. 
 
5. Uma das câmeras acompanha a preparação do ator. 
 
6. Durante o espetáculo permanece apenas a câmera do cenário. 
 
7. No final, as câmeras dos espectadores são reabertas para que se possa 
conversar sobre o espetáculo e dar continuidade à assembleia teatral’ 
 
8. O cenário deve ser concebido para potencializar a narrativa do teatro virtual. 
 
9. O dramaturgo e o ator permanecem como condutores da narrativa, juntamente 
com a câmera que se coloca como um personagem a mais. 
 
10. Não é cinema. Não é vídeo. Não é teatro. É teatro e é virtual. 
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                          Ágora em Cena- Teatro Virtual 
                                   O Grande Inquisidor  
                                           18/09 ,19/09 ,25/09 e 26/09 
 
 

Ficha Técnica  
Adaptação e Interpretação Celso Frateschi 
Direção Francisco C. Martins 
Fotografia e Câmera Hugo Kovensky 
Cenário e Figurino Sylvia Moreira 
Edição de Zoom Elisa Gomes 
Design Gráfico Victor Nosek 
Desenhos Ulysses Boscolo 
Consultoria e Suporte/TI Compumac Arthur Pinheiro, Carlos Melchiors e Davi 
Santos 
Realização Ágora Teatro 
 
Nosso primeiro trabalho de Teatro Virtual com uma nova versão de “O Grande 
Inquisidor “de Fiódor Dostoiévski. 
Foram quatro apresentações sempre às sestas e sábados às 20hs  pela plataforma 
Zoom. 
Dada a beleza e pertinência do texto tivemos depois dos espetáculos uma 
conversa com convidados muito especiais: 
18/09 _ Leonardo Boff 
19/09 _ Isabel Marazina 
25/09_ Frei Gilvander Luis Moreira 
26/09 _ Tales Ab’Saber 
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2020 

 Ágora Livre Virtual: Teatro Sempre há de Pintar Por Aí  
                                                                   22/09 
 
 

 
 
 
 
Dia 22-09, às 20h00, teremos o segundo encontro do “Teatro Sempre Há de Pintar por 
Aí” com a coordenação de Diana Junkes.  
 
No nosso primeiro encontro tivemos a nossa conversa com dramaturgos, e agora 
chegou a vez dos diretores.  
Márcio Meirelles do Teatro Vila Velha em Salvador,  
Gorgete Fadel da Cia São Jorge e  
Rudifram Pompeu do Grupo Redimunho ambos em São Paulo irão trocar ideias 
conosco sobre como o teatro está se recriando para enfrentar a pandemia em meio ao 
pandemônio atual. 
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 Ágora Livre Virtual: Teatro Sempre há de Pintar Por Aí  
                                                                   22/09 
 
 
 
 
Algo novo está surgindo que não é o teatro como conhecemos até então, mas também 
não é cinema, nem vídeo, nem registro de espetáculo, nem teledramaturgia.  
 
Talvez o teatro esteja incorporando mais um adjetivo e queremos entender melhor o 
que se está construindo.   
 
Para participar nas conversas pelo Zoom acesse o 
linkhttps://us02web.zoom.us/j/84994331386  
a partir das 19hs30. 
 
 
 

Rudifram Pompeu do Grupo Redimunho  
 
 
 

Márcio Meirelles do Teatro Vila Velha em Salvador
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                                           2018/2019/2020     
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

1. Diálogo noturno com um homem vil 
2. Hospital da Gente 
3. O Grande Inquisidor sec.XXi 
4. Woyzeck 
5. Ledores do Breu 

 
2019 
 

1. Ledores do Breu 
2. Pagu-anjo incorruptível  
3. O Homem que fala 
4. Anja-quando me fiz inteira 
5. Diana 
6. Os Inquilinos  
7. Teatro, Vinho e Pensamento 

 
 
 

2020 
 

8. Teatro, Vinho e Pensamento 
9. Teatro sempre há de pintar por aí  
10. O Grande Inquisidor  
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   2018 

 
Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 
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2018 

 
 

Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 
Guia Off junho 2018 
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2018 

 
Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 

  Jornal Guia Folha SP 16 de março de 2018 
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2018 

 
Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 

Jornal Folha SP 11 de março de 2018 
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2018 

 
Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 
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2018 

 
           Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 
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2018 

 
Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 
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2018 

 
Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 
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2018 
 

Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 131 

2018 

 
Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 
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2018 

 
Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 
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2018 

 
Ágora em Cena: Diálogo noturno com um homem vil 
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2018 
 
 
                Ágora em Cena Espetáculo convidado  

      Hospital da Gente  

http://flertai.com.br/2018/07/grupo-clario-faz-ocupacao-no-agora-teatro/  

 
MU# SICA,	PALESTRAS,	TEATRO	 

Grupo	Clariô	faz	ocupação	no	Ágora	Teatro	 

 
Coletivo	de	arte	resistente	que	busca,	através	da	cena	e	da	troca	com	outros	
coletivos,	discutir	a	arte	produzida	pela	periferia,	na	periferia	e	para	a	periferia,	o	
Grupo	Clariô	de	Teatro	comemora	10	anos	do	espetáculo	Hospital	Da	Gente	com	
uma	ocupação	no	A# gora	Teatro.	A	montagem,	que	estreou	em	2008	na	cidade	de	
Taboão	da	Serra,	berço	do	grupo,	volta	aos	palcos	com	temporada	de	20	de	julho	a	
12	de	agosto,	e	traz	no	elenco	as	atrizes	Maira	Galvão,	Martinha	Soares,	Naloana	
Lima,	Naruna	Costa,	Flavia	D’Alima,	Adriana	Miranda	e	Leninha	Silva...  
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2018 
 

                           Ágora em Cena Espetáculo convidado  
              Hospital da Gente  

 
Há	10	anos,	o	anônimo	coletivo	resolveu,	sem	nenhum	apoio	ou	respaldo	
financeiro,	levantar	um	espetáculo	que	pudesse	dar	conta	de	denunciar	e	ecoar	
recortes	da	vida	das	mulheres	periféricas	brasileiras.	Sete	atrizes,	sob	a	precisa	
direção	de	Mario	Pazini	Jr.,	rasgavam	as	palavras	de	Marcelino	Freire	dentro	de	
uma	favela	construı́da	pelo	cenógrafo	Alexandre	Souza.	Um	ambiente	que	criava	
uma	relação	intrı́nseca	do	público	com	o	beco,	o	barraco,	o	lixão,	o	café,	a	roupa	
com	água	e	sabão	e	as	mulheres,	que	contavam	e	cantavam	o	paı́s	que	viam	e	
viviam,	mas	que	não	passava	na	televisão.	 

Para	a	atriz	Naruna	Costa	dói	perceber	que	o	tempo	não	foi	capaz	de	curar	as	
demandas	sociais	abordadas	na	peça.	“Infelizmente,	o	que	se	evidencia	é	que	o	
conteúdo	deste	trabalho	é	ainda	mais	atual	do	que	quando	estreou.	Falar	sobre	
extermı́nio	da	juventude	negra,	direito	à	moradia,	educação,	violência	contra	a	
mulher,	racismo	e	intolerância	é	refletir	a	contemporaneidade	sem	precisar	
atualizar	necessariamente	nada	que	aconteceu	há	dez	anos”,	explica	ela.	 
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2018 
 

                      Ágora em Cena Espetáculo convidado  
                                      Hospital da Gente  

Cultura	periférica	 

Depois	de	12	meses	de	pesquisa	Hospital	da	Gente	ficou	três	anos	em	cartaz	na	
casa-sede	do	grupo,	que	hoje	é	um	dos	espaços	de	maior	referência	dentro	do	
movimento	de	cultura	Periférica	de	São	Paulo	–	o	Espaço	Clariô.	Dez	anos	se	
passaram,	com	eles	vieram	prêmios,	viagens,	artigos	e	estudos	sobre	uma	nova	
estética,	própria	da	periferia,	que	anunciava	um	“outro”	teatro	nos	arrabaldes	da	
cidade.	 
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2018 
 

     Ágora em Cena Espetáculo convidado  
   Hospital da Gente  

Os	anos	também	trouxeram	perdas,	como	o	falecimento	do	diretor	da	montagem	
em	2014	e,	em	2017,	do	provocador	da	dramaturgia,	Will	Damas.	Isto	custou	muito	
ao	coletivo,	assim	como	dói	ainda	aos	integrantes	perceber	que	o	tempo	também	
não	foi	capaz	de	curar	as	demandas	sociais	abordadas	na	peça.	E# 	por	este	motivo	
que	o	Grupo	Clariô	decidiu	pela	reestreia	de	Hospital	da	Gente	e	assim	celebrar	a	
resistência,	e	fazer	coro	à	desobediência	deste	modo	de	sociedade	que	marginaliza,	
criminaliza	e	mata	sua	população.	 

Ocupação	no	Ágora	Teatro	 

A	ocupação	abre	dia	19	de	julho,	quinta-feira,	às	20h,	num	bate-papo	com	o	
escritor	Marcelino	Freire,	sendo	que	todas	as	quintas-feiras	haverá	uma	
programação	especial.	
Dia	26	de	julho	acontece	o	Quintasoito	(evento	que	já	ocorre	na	sede	do	Grupo	em	
Taboão	da	Serra	com	apresentações	artıśticas,	bate-papo	e	sopa)	com	a	mediação	
de	Najara	Costa	e	como	convidadas	a	cantora	e	compositora	Lenna	Bahule	e	a	
cantora	e	dançarina	Nduduzo.	 

Já	no	dia	2	de	agosto	acontece	o	espetáculo	Auto	do	Negrinho,	que	conta	a	história	
do	Negrinho	do	Pastoreiro,	uma	criança	escravizada	no	sul	do	Brasil,	a	partir	de	
cordel,	e	com	a	sonoridade	das	congadas	do	sudeste.	E	no	dia	9	de	agosto,	o	grupo	
Clarianas	–	formado	pelas	cantadeiras/atrizes	Martinha	Soares,	Naloana	Lima	e	
Naruna	Costa	–	realiza	o	show	Girandêra	 

Com	um	repertório	de	15	canções	autorais	e	uma	do	cantor/compositor	Chico	
César,	a	apresentação	é	um	apanhado	sonoro,	que	vai	desde	o	aboio	sertanejo	até	o	
samba	de	roda,	passando	pelas	brincantes	de	coco,	ladainhas	do	catolicismo	
popular,	cânticos	indı́genas,	maracatu-baque-virado,	baião,	rezas	e	tambores,	
sempre	melodiado	por	vozes	que	resgatam	a	memória	das	mulheres	cantadeiras	
de	Brasil,	marcadas	por	conteúdos	contundentes	sobre	a	realidade	do	povo	
brasileiro.	 

Ocupação	Clariô	
Ágora	Teatro	
Sala	Gianni	Ratto	
Rua	Rui	Barbosa,	672	–	Bela	Vista	Informações:	3284-0290	Capacidade:	60	lugares	 

Duração:	90	minutos	aproximadamente	
Temporada:	De	19	de	julho	a	12	de	agosto	
Classificação:	Não	recomendado	para	menores	de	12	anos	 
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2018 
 
                          Ágora em Cena Espetáculo convidado  
                                         Hospital da Gente  

Programação	 

Hospital	da	Gente	 

A	partir	de	contos	de	Marcelino	Freire	
Direção	–	Mario	Pazini	Jr.	
Assistente	de	Direção	–	Naruna	Costa	
Elenco	–	Maira	Galvão,	Martinha	Soares,	Naloana	Lima,	Naruna	Costa,	Flavia	
D’Alima,	Adriana	Miranda	e	Leninha	Silva	 

Direção	Musical	–	Naruna	Costa	
Cenário	–	Alexandre	Souza	–	O	João	Cenotécnico	–	Rager	Luan	e	Pablo	Quiñones	
Iluminação	–	Will	Damas	e	Alexandre	Souza	Operação	de	Luz	e	Som	–	Alexandre	
Souza	Músicas	–	Naruna	Costa	
Música	Beradêro	–	Chico	Cesar	
Produtor	Executivo	–	Washington	Gabriel	Produção	–	Grupo	Clariô	de	Teatro	 

De	20	de	julho	a	12	de	agosto	Sexta-feira	e	sábado,	às	21h	Domingo,	às	19h	
Ingressos:	 

R$	40,00	
R$	20,00	(meia-entrada)	 

Bate	Papo	Marcelino	Freire	 

Quinta-feira,	19	de	julho,	às	20h	Ingressos:	Contribuição	voluntária	 

 
 

 

 

 

 

 

 



 139 

2018 
 

                       Ágora em Cena Espetáculo convidado  
                                       Hospital da Gente 

Quintasoito	 

Quinta-feira,	26	de	julho,	às	20h	Ingressos:	Contribuição	voluntária	 

Auto	do	Negrinho	 

Atores-Brincante	–	Uberê	Fekundi	,	Cleydson	Catarina	e	Sandro	Lima	Músico	–	
Rafael	Fazzion	
Iluminação	–	Rager	Luan	
Cordel	–	Klévissor	Viana	 

Direção	–	CleydsonCatarina	Quinta-feira,	2	de	agosto,	às	20h	Ingressos:	
R$	20,00	 

R$	10,00	(meia-entrada)	 

Show	Clarianas	 

Com	Martinha	Soares,	Naloana	Lima	e	Naruna	Costa	
Músicos	–	Giovani	Di	Ganzá	(rabeca	e	violão)	e	Cá	Raiza	(percussão	e	violino)	
Quinta-feira,	9	de	agosto,	às	20h	
Ingressos:	
R$	20,00	
R$	10,00	(meia-entrada)	 

Fotos:	Divulgação	 
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2018 
 

                      Ágora em Cena Espetáculo convidado  
                                    Hospital da Gente 
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                                        2018 
Ágora em Cena: O Grande Inquisidor Sec.XXI 

Jornal Guia Folha SP Blog 
 

Celso Frateschi adapta obra de Dostoiévski 
em 'O Grande Inquisidor - Século 21' 

Espetáculo estreia neste sábado (8) no Ágora 

 
 

 
Celso Frateschi em 'O Grande Inquisidor', no Ágora - João Caldas/Divulgação 

07/09/2018  2h00 
AMANDA RIBEIRO 
SÃO PAULO 

Retirado de um trecho do romance “Os Irmãos Karamazov”, de Dostoiévski, “O 
Grande Inquisidor” estreou nos palcos paulistanos em 2010, em montagem dirigida 
por Roberto Alvim e protagonizada por Celso Frateschi. 
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Oito anos mais tarde, o ator comanda uma nova adaptação do texto, transportando 
uma trama do século 16 para os dias atuais. Dirigida e protagonizada por Frateschi, 
a peça “O Grande Inquisidor - Século 21” estreia neste sábado (8) no Ágora. 

Na história, ambientada em São Paulo, Jesus retorna e é estampado em grafites. 
Isso o leva a ser sumariamente preso, julgado e condenado à fogueira. 

Ágora Teatro - R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista, região central, 

 tel. 3284-0290. 60 lugares.  

Seg.: 21h. Sáb. e dom.: 19h. Até 29/10.  

agorateatro.com.br.  

Ingr.: R$ 50. Ingr. p/ sympla.com. 

 
 
https://guia.folha.uol.com.br/teatro/2018/09/celso-frateschi-adapta-obra-de-
dostoievski-em-o-grande-inquisidor-seculo-21.shtml 
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2018 
  Ágora em Cena: O Grande Inquisidor Sec.XXI 

Jornal Folha SP Site UOL 
 
 “https://f5.folha.uol.com.br/diversao/2018/09/ator-celso-frateschi-da-vida-a-
inquisidor-de-jesus-cristo-na-peca-o-grande-inquisidor-em-sao-paulo.shtml”  
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2018 
 

Ágora em Cena: O Grande Inquisidor Sec.XXI 
     Jornal Folha SP Site UOL 
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2018 
 

Ágora em Cena: O Grande Inquisidor Sec.XXI 
Site Flertaí  

 
TEATRO 
Alguns clássicos se eternizam por terem a capacidade de concentrar em si questões 
pertinentes às mais diversas épocas permanecendo sempre oportuno revisitá-los. 
Se é verdade que o mundo da fábula foi criado pelo mundo do autor, no caso do 
teatro ele é mediado sempre pelo universo do ator que fala com o espectador. Pela 
terceira vez em pouco mais de dez anos Celso Frateschi revisita a obra de 
Dostoievski e estreia O Grande Inquisidor – Século XXI dia 8 de setembro, no Ágora 
Teatro… 

 Se as duas montagens anteriores já eram completamente diferentes entre si, esta 
terceira radicaliza ainda mais as diferenças e diversidades enormes que um mesmo 
texto pode resultar. Em O Grande Inquisidor – Século XXI Cristo volta a terra agora 
estampado em grafites na cidade de São Paulo, mas é sumariamente preso, 
interrogado, julgado e condenado à fogueira por um grande inquisidor de nossos 
dias. 

	

 
flertai.com.br/2018/09/celso-frateschi-estreia-nova-montagem-de-o-grande-
inquisidor/ 
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2018 

 
Ágora em Cena: O Grande Inquisidor Sec.XXI 

Site Flertaí  
 
O que levou Celso Frateschi a uma terceira versão desse mesmo texto foram 
os caminhos do labirinto que o gênero humano optou por adentrar e as 
perguntas que a cada encruzilhada as pessoas são indagadas. “O 
comportamento humano, as dúvidas que a nossa realidade e a nossa 
metafísica insistem em nos recolocar, a nossa liberdade e a nossa sujeição, a 
nossa submissão e a nossa revolta, são os temas que o Grande Inquisidor 
recoloca em discussão nesse século XXI. Da lenda original narrada por Ivan a 
seu irmão Aliocha no grande romance Os Irmãos Karamazov, priorizei a 
conversa interrogatório que o Inquisidor trava com o prisioneiro, o próprio 
Cristo que retorna a terra e que será sumariamente condenado e executado 
por ter voltado para estorvar a obra da igreja”, explica o ator e diretor. 
O Grande Inquisidor – Século XXI tem cenografia e figurinos assinados por 
Sylvia Moreira e iluminação de Wagner Freire e procura chegar às camadas 
mais profundas do texto de Dostoievski pra dialogar com toda a clareza sobre 
as mazelas contemporâneas da sociedade. “Trouxe essa nova versão para as 
ruas de São Paulo contemporânea e o poema ecoou e me surpreendeu com 
extrema nitidez e pertinência”, conta Frateschi. 

Ficha Técnica 
De Fiodor Dostoievski 
Adaptação, Direção e Atuação – Celso Frateschi 
Cenários e Figurinos – Sylvia Moreira 
Iluminação – Wagner Freire 

 O Grande Inquisidor – Século XXI  
Ágora Teatro 
Sala Edith Siqueira 
Rua Rui Barbosa, 672 – Bela Vista – SP. 
Informações: 3284-0290 
Capacidade: 60 lugares 
Duração: 60 minutos 
Estreia sábado, 8 de setembro, às 19h 
Temporada: Até 29 de outubro 
Sábados, às 19h 
Domingos, às 19h 
Segunda-feira, às 21 
Ingressos: 
R$ 50,00 
R$ 25,00 (meia-entrada) 
Classificação: Recomendado para maiores de 14 anos 
Vendas: Sympla 
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              2018 

Ágora em Cena: O Grande Inquisidor Sec.XXI 
Blog Flertaí 

 
Ágora Teatro 

Fundado em 1999 por Celso Frateschi, Sylvia Moreira e Roberto Lage em São 
Paulo, o Ágora, com sede própria no bairro do Bixiga, caracteriza-se não apenas 
pela produção e apresentação de montagens, mas também por organizar ciclos de 
debates, seminários, pesquisas, leituras e promover a publicação de obras que 
documentam esses encontros. Tendo como meta, nas palavras de seus 
idealizadores, o “teatro da menor grandeza”, o centro investe na encenação que 
privilegia o texto e o ator. 

  

Fotos: Joao Caldas Fº 

4	DE	SETEMBRO	DE	2018	FLERTAÍ	
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                                2018 
 

Ágora em Cena: O Grande Inquisidor Sec.XXI 
Jornal Folha SP Blog 
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                                               2018 

Ágora em Cena: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 

                                                Woyzeck                

https//observatoriodoteatro.uol.com.br/noticias/celso-frateschi-apresenta-woyzeck  
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                                               2018 

Ágora em Cena: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 

                                                Woyzeck        
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                                                        2018 

       Ágora em Cena: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 

                                                Woyzeck        
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                                                        2018 

       Ágora em Cena: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 

                                                Woyzeck        
 

http://www.deolhonacena.com.br/index.php?pg=3a2b&sub=384  
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                                                    2018 

       Ágora em Cena: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 

                                                Woyzeck        
 

https://ambrosia.com.br/teatro/woyzeck-reestreia-no-agora-teatro-em-sao-paulo/  
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                                                   2018 

       Ágora em Cena: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 

                                                Woyzeck        
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                                                   2018 

       Ágora em Cena: Núcleo de Pesquisas do Ágora Teatro 

                                                Woyzeck        
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2018/2019 
 
 
                Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                          Ledores no Breu_ Cia do Tijolo  

https://spbancarios.com.br/01/2019/quer-assistir-ledores-no-breu-de-graca  
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2018/2019 
 
 
                Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                          Ledores no Breu_ Cia do Tijolo  
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2018/2019 
 
 
                Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                            Ledores no Breu_ Cia do Tijolo  
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                                                   2019 
 
 
                Ágora em Cena Espetáculo convidado 

                        Pagu, anjo incorruptível _ Cia do Tijolo  

https://www.facebook.com/MulheresdeLetras/posts/359145781337133  

Lilian	de	Lima	
Grupo	de	Estudos	Mulheres	de	Letras	 

PAGU,	ANJO	INCORRUPTI#VEL	A# gora	Teatro	-	sáb	19h	e	dom	18h	 

O	espetáculo	musical	cruza	notı́cias	atuais	de	jornal	com	fragmentos	sobre	a	vida	e	
obra	de	Patrı́cia	Rehder	Galvão,	nossa	Pagu.	Além	disso,	a	trama	dramatúrgica	é	
permeada	pela	realidade	de	uma	moradora	da	periferia,	uma	mãe,	uma	mulher	
como	tantas	outras,	que	atravessa	a	cidade	de	São	Paulo	todos	os	dias	para	
trabalhar.	A	peça	deseja	enxergar	através	dos	olhos	moles	de	Pagu	e	refletir	sobre	
o	que	é	ser	mulher	hoje,	sobre	feminino,	sobre	feminismo.	São	100	anos	que	
separam	essas	duas	realidades,	e	nesse	vão	de	um	século,	surge	uma	pergunta:	O	
que	de	fato	mudou?	 
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                                                      2019 
                         Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                      O Homem que fala _ Doutores da Alegria  

https://doutoresdaalegria.org.br/blog/espetaculo-o-homem-que-fala-estreia-em- 
nova-montagem-em-sao-paulo/  
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                                                           2019 
                       Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                    O Homem que fala _ Doutores da Alegria  
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                                                      2019 
                    Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                        Anja-Quando me fiz inteira  
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                                                    2019 
                    Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                              Anja-Quando me fiz inteira  
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                                                    2019 
                    Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                              Anja-Quando me fiz inteira  
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                                                    2019 
                    Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                              Anja-Quando me fiz inteira  
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                                                        2019 
 

Ágora em Cena: DIANA 
Aplauso Brasil  
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2019 
Ágora em Cena: DIANA 

Revista Cult 
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2019 

 
Ágora em Cena: DIANA 

Rede Globo 
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2019 

Ágora em Cena: DIANA 
Guia da Folha  
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2019/2020 
                   Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                     Os Inquilinos _Estúdio Stanislávski  

 

 

 

 

 
 

2019/2020 
                   Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                     Os Inquilinos _Estúdio Stanislávski 
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2019/2020 
                   Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                     Os Inquilinos _Estúdio Stanislávski 
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2019/2020 
                   Ágora em Cena Espetáculo convidado  

                     Os Inquilinos _Estúdio Stanislávski 
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                                           2019  
                              Teatro, Vinho e Pensamento 

Teatrojornal	
4g	utSdpgoendu	mofoSsSeorvmergenisorceod		·		
[Teatrojornal	anota]	
4	de	fevereiro	

Motivado	por	uma	provocação	do	jornalista	Eugênio	Bucci,	autor	de	‘Existe	
democracia	sem	verdade	factual?’	(2019),	livro	por	sua	vez	inspirado	em	dois	
artigos	da	filósofa	alemã	Hannah	Arendt	(1906-1975)	–	‘Ação	e	busca	da	felicidade’	
e	‘Verdade	e	política’	–,	o	 
Ágora	Teatro 
realiza	nesta	terça-feira	(4),	às	20h,	o	segundo	encontro	da	série	de	conversas	
‘Teatro,	Vinho	e	Pensamento’.		

Com	entrada	livre,	a	iniciativa	de	 
Celso	Frateschi 
e	 
Sylvia	Lula	Rosa	Moreira 
,	responsáveis	pelo	espaço,	convida	os	participantes	a	discutir	possibilidades	de	
entender	o	mundo	contemporâneo	em	volta	de	uma	grande	mesa.	No	fim	do	
encontro,	Frateschi	fará	uma	intervenção	com	o	texto	‘Horácio’,	de	Heiner	Müller.	
Foto	de	 
Valmir	Santos 
durante	o	1º	encontro,	em	18	de	dezembro	|	 
Beth	Néspoli 
,	Maria	Eugênia	de	Menezes,	 
Ademir	Assunção 
,	 
Cia	Paideia	de	Teatro 
,	 
Os	Fofos	Encenam 
,	 
Marcelino	Freire 
,	Adriano	Diogo,	 
Dorberto	Carvalho 
,	 
Patricia	Gifford 
,	Raul	Barretto,	Rudifran	Almeida	Pompeu,	Tiche	Vianna,	Ygor	Fiori	
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                                                       2020  
                              Teatro, Vinho e Pensamento 

	
Teatrojornal	
t2Sps9	de	hojndsSuudnheosrrSotedd		·		
[Teatrojornal	anota]	
29	de	junho	

O	 
Ágora	Teatro 
realiza	virtualmente	nesta	terça-feira	(30),	às	20h,	o	segundo	encontro	da	série	de	
conversas	Teatro,	Vinho	e	Pensamento,	iniciativa	do	ator	 
Celso	Frateschi 
e	da	arquiteta	Sylvia	Moreira,	responsáveis	pelo	espaço,	que	convida	artistas,	
pensadores	e	gestores	a	discutir	possibilidades	de	entendimento	do	mundo	
contemporâneo.	

Para	uma	conversa	sobre	'A	reconstrução	do	espaço	público'	frente	aos	desafios	
artísticos,	culturais	e	políticos	que	se	intensificaram	com	a	pandemia,	participam	a	
atriz	e	diretora	Naruna	Costa	(foto),	cofundadora	do	Grupo	Clariô	de	Teatro	e	do	
Espaço	Clariô,	em	Taboão	da	Serra	(SP);	o	arquiteto	e	urbanista	 
Nabil	Bonduki 
,	ex-vereador	pelo	Partido	dos	Trabalhadores	e	ex-secretário	municipal	de	Cultura	
de	São	Paulo;	e	o	jornalista	Eugênio	Bucci,	professor	da	Escola	de	Comunicações	e	
Artes	da	USP	e	autor	de	‘Existe	democracia	sem	verdade	factual?’	(2019),	livro	
inspirado	em	dois	ensaios	da	filósofa	alemã	Hannah	Arendt	(1906-1975),	‘Ação	e	a	
busca	da	felicidade’	e	‘Verdade	e	política’,	motes	inspiradores	da	1ª	edição	do	
encontro.		
A	transmissão	gratuita	acontece	pelo	canal	do	Ágora	Teatro	no	YouTube:	
https://bit.ly/2VzVDzf	

Na	foto	de	Marcus	Leoni,	a	atriz	na	série	'Cada	voz',	em	2019,	na	qual	o	fotógrafo	
entrevista	personalidades	da	arte	e	da	cultura	brasileiras	para	a	Enciclopédia	Itaú	
Cultural.	
...	

Teatrojornal	-	Leituras	de	Cena	é	um	site	de	crítica	teatral	empenhado	na	difusão	e	
análise	da	cena	contemporânea.	A	equipe	editorial	é	formada	pelos	jornalistas	 
Valmir	Santos 
,	 
Beth	Néspoli 
,	Maria	Eugênia	de	Menezes	e	 
Neomisia	Silvestre 
,	responsável	pelas	mídias	sociais.	

Acesse	www.teatrojornal.com.br	e	nos	siga	também	no	Instagram	@teatrojornal	
	
2019	 
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           2020  

                              Teatro Virtual : O Grande Inquisidor 

	
Teatrojornal	
1tS5pm	dntdhe	rserfthonetnmmbro	Sàsohirsir	irase1o1:do0dg0fg		·		
[Teatrojornal	anota]	
15	de	setembro	
Instigados	a	reinventar-se	a	partir	dos	limites	impostos	pela	pandemia	e	despertos	
pelo	romance	'Os	irmãos	Karamázov',	de	Fiódor	Dostoiévski,	artistas	do	espaço	 
Ágora	Teatro 
estreiam	seu	primeiro	espetáculo	em	linguagem	virtual	na	sexta-feira	(18)	
retomando	versão	adaptada	pelo	ator	e	diretor	Celso	Frateschi	(foto)	de	um	dos	
episódios	daquela	narrativa,	‘O	grande	inquisidor',	seguida	de	bate-papo	com	o	
teólogo	 
Leonardo	Boff 
,	pensador	da	Teologia	da	Libertação.	
Guiado	por	um	decálogo	-	conjunto	de	dez	normas	ou	princípios	–	elaborado	pela	
equipe	mista	de	profissionais	do	cinema	e	do	teatro,	o	coletivo	escolheu	revisitar	a	
obra	pela	quarta	vez	motivado	pela	estrutura	da	peça	e	pela	contundência	atual	
das	provocações	feitas	pelo	autor	acerca	da	natureza	humana,	da	liberdade	e	do	
poder	político-religioso.	Na	lenda	original	narrada	por	Ivan	a	seu	irmão	Aliocha,	a	
montagem	prioriza	a	conversa-interrogatório	que	o	Grande	Inquisidor	trava	com	o	
prisioneiro,	o	próprio	Cristo,	que	retorna	à	Terra	e	está	prestes	a	ser	condenado	à	
fogueira	da	Santa	Inquisição.	
O	decálogo	preconiza:	1	-	Como	no	teatro,	('théatron',	o	lugar	de	onde	se	assiste),	o	
espectador	mantém	sua	hierarquia	na	concreção	da	narrativa;	2	-	O	espetáculo	
acontece	em	tempo	real;	3	-	Olho	no	olho.	A	câmera,	além	do	registro	da	imagem,	é	
um	personagem	ativo	da	narrativa;	4	-	A	sala	virtual	é	aberta	antes	do	início	do	
espetáculo	para	os	espectadores	se	reconhecerem	e	eventualmente	interagirem	
entre	si;	5	-	Uma	das	câmeras	acompanha	a	preparação	do	ator;	6	-	Durante	o	
espetáculo	permanece	apenas	a	câmera	do	cenário;	7	-	No	final,	as	câmeras	dos	
espectadores	são	reabertas	para	que	se	possa	conversar	sobre	o	espetáculo	e	dar	
continuidade	à	assembleia	teatral;	8	-	O	cenário	deve	ser	concebido	para	
potencializar	a	narrativa	do	teatro	virtual;	9	-	O	dramaturgo	e	o	ator	permanecem	
como	condutores	da	narrativa,	juntamente	com	a	câmera	que	se	coloca	como	um	
personagem	a	mais;	10	-	Não	é	cinema.	Não	é	vídeo.	Não	é	teatro.	É	teatro	e	é	
virtual.	
Outras	sessões	acontecem	nos	dias	19,	25	e	26	de	setembro,	às	20h,	
respectivamente	seguidas	de	diálogo	com	a	psicanalista	Isabel	Marazina,	o	filósofo	
e	 
Frei	Gilvander	Luís	Moreira 
e	o	psicanalista	Tales	Ab'Sáber.	A	transmissão	é	feita	por	videoconferência	e	os	
ingressos	a	R$	20	(meia-entrada),	R$	40	ou	R$	100	são	vendidos	pela	plataforma	 
Sympla 
:	https://bit.ly/2FGCwON	
Na	foto	de	 
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João	Caldas 
,	Frateschi	na	versão	do	espetáculo	que	Rubens	Rusche	dirigiu	em	2010	|	Elisa	
Gomes,	Francisco	C.	Martins,	 
Sylvia	Lula	Rosa	Moreira 
,	Hugo	Kovensky,	Victor	Nosek	
...	
Teatrojornal	-	Leituras	de	Cena	é	um	site	de	crítica	teatral	empenhado	na	difusão	e	
análise	da	cena	contemporânea.	A	equipe	editorial	é	formada	pelos	jornalistas	 
Valmir	Santos 
,	 
Beth	Néspoli 
,	Maria	Eugênia	de	Menezes	e	 
Neomisia	Silvestre 
,	das	mídias	sociais.	
Acesse	www.teatrojornal.com.br	e	nos	siga	também	no	Instagram	@teatrojornal	
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