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Estréia pelo YouTube

Ao vivo pelo Zoom - YouTube

Instagram: @ciaarteemcena
Facebook: fb.com/ciaarteemcena
YouTube:  youtube.com/c/CiaArteemCena

25/10

Programação

17 a 25 de outubro disponibilizado 
pelas plataformas: Zoom e estreando no YouTube

Companhia de Teatro Arte em Cena Apresenta
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 FE
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Os links das apresentações 
serão disponibilizados 

nas redes sociais do Arte em Cena.



RESISTÊNCIA NO NOVO NORMAL
2020? Um ano totalmente impar... Você “em um” novo nor-
mal? 
Ou um novo olhar para o que realmente importa...
Um ano que veio para fazer mudar valores, conceitos, ati-
tudes... 
E a arte em meio a tudo isso?
O que é a arte em meio a uma pandemia?
O que é arte em meio ao isolamento social?
O que é a arte?
A pergunta não é o que é a arte... A resposta, já sabemos.
A pergunta é: Como viver sem arte?
Se é a arte que nos aproxima daquilo que é belo, àquilo que 
é bom...
Se é a arte que nos sensibiliza  para enxergar o próximo...
Se é a arte que nos faz ir além...
Nos impedindo de pensar apenas em nós para pensarmos 
no próximo...
Nos colocando no lugar do outro... 
O que é a arte se não a  resistência de uma classe que luta 
para despertar -se... Ao outro e ao mundo! 
Um despertar... Um  reinventar-se... E nós, nos reinventamos.
O novo “21º FESTIVAL DE TEATRO  ARTE EM CENAs curtas 
online 2020”  é a soma da resistência de nós: Diretores, pro-
fessores, alunos e familiares que não se  deixam vencer, não 
se deixam abater...  
Sendo assim, fecharemos com chave de ouro um ano que 
nos fez repensar nossas práticas e atitudes mais simples e 
olhar para o que realmente importa. 
Perdemos... Encontramos... Reencontramos...
Rimos...  Choramos... Repensamos...
Fomos deixados por aqueles que amamos, mas que ficarão 
eternamente na lembrança, na história como o nosso Presi-
dente, Pascoal Possidente, que viverá para sempre no palco 
de nossas vidas... De nossas memórias mais lindas...  
Vivendo e aprendendo com mais esta linda história de 
Arte...... em Cena.

- Stael de Oliveira



 Confira o que realizamos nos tempos de quarentena!
  
Leitura Simbólica dos Contos de Fadas O Projeto “Leitura 
Simbólica dos Contos de Fadas” foi uma das nossas 
atividades de quarentena. Todas as  sextas, no Instagram @
ciaarteemcena, tínhamos uma live relendo as simbologias 
dos contos de fadas. 

Trabalho orientado pela  professora: Stael de Oliveira. 
Participação Especial: Igor Andrade.

Diversos contos foram apresentados, dentre eles:
  
-“A Bela e a Fera” - https://www.youtube.com/watch?v=FfGl-
9zLDUA4&list=PL_Ax-cASUW96NnJXeOqdOuvAvaCAQ0Sjz 

-“Cinderela” - https://www.youtube.com/watch?v=Qc3g6Jt-
22zo&list=PL_Ax-cASUW96NnJXeOqdOuvAvaCAQ0Sjz&in-
dex=2
  
-“Rapunzel” - https://www.youtube.com/watch?v=Idzbfh-
vC7eg&list=PL_Ax-cASUW96NnJXeOqdOuvAvaCAQ0Sjz&in-
dex=3
  
-“O Patinho Feio”- https://www.youtube.com/watch?v=LjO-
pLuTlDwA&list=PL_Ax-cASUW96NnJXeOqdOuvAvaCAQ0S-
jz&index=4 
 
-“Alice no País das Maravilhas” https://www.youtube.com/
watch?v=RSKZFeYpC_I&list=PL_Ax-cASUW96NnJXeOqdOu-
vAvaCAQ0Sjz&index=5 
 
- “Peter Pan” - https://www.youtube.com/watch?v=1sqS-
8J621Nc&list=PL_Ax-cASUW96NnJXeOqdOuvAvaCAQ0S-
jz&index=6 
 
- “A Bela Adormecida”- https://www.youtube.com/
watch?v=SsNFcZNLpOw&list=PL_Ax-cASUW96NnJXeO-
qdOuvAvaCAQ0Sjz&index=7  
 
- Cartas Para Você
  
Traduzimos em vídeo, a criação dramatúrgica individual, de 
cada integrante do grupo. Partindo da indagação: “Quem 
seria você, a partir da escrita de um outro?” Encontramos, 
todas essas cartas guardadas... Que tem muito a dizer!  



Trabalho orientado pelos professores: Stael de Oliveira, Nei Ra-
fael e Isabela Oliveira.
 
- Carta de Lívia Dias - https://www.youtube.com/watch?v=y-
luPzzPHku0&list=PL_Ax-cASUW94tnP26D7Ij6Y4hDMhw8-W_
 
- Carta de Heloá Oliveira - https://www.youtube.com/watch?v=f-
fRXo5z0Who&list=PL_Ax-cASUW94tnP26D7Ij6Y4hDM-
hw8-W_&index=2
 
- Carta de Letícia Martins - https://www.youtube.com/
watch?v=o0mQnKC1sFw&list=PL_Ax-cASUW94tnP26D7Ij6Y-
4hDMhw8-W_&index=3
 
- Carta de Leticia Requião - https://www.youtube.com/
watch?v=VDWJYY8I39w&list=PL_Ax-cASUW94tnP26D7Ij6Y4hD-
Mhw8-W_&index=4
 
- Carta de Maria Clara Oliveira -https://www.youtube.com/
watch?v=5dewX0hlkHE&list=PL_Ax-cASUW94tnP26D7Ij6Y4hD-
Mhw8-W_&index=5
 
- Carta de Jerson de Mello - https://www.youtube.com/
watch?v=MDF6CqMrvoU&list=PL_Ax-cASUW94tnP26D7Ij6Y-
4hDMhw8-W_&index=6
 
- Carta de Gustavo de Oliveira - https://www.youtube.com/
watch?v=tJ5kY1opHzc&list=PL_Ax-cASUW94tnP26D7Ij6Y4hDM-
hw8-W_&index=7
 
- Carta de Guilherme Mateus - https://www.youtube.com/
watch?v=kg8VnG-foHc&list=PL_Ax-cASUW94tnP26D7Ij6Y4hD-
Mhw8-W_&index=8
 
- Carta de Clarice Cavalcante - https://www.youtube.com/
watch?v=t4C8lUhtgVM&list=PL_Ax-cASUW94tnP26D7Ij6Y4hD-
Mhw8-W_&index=9
 
= Carta de Luana Alonso - https://www.youtube.com/watch?v=x-
FTGKOOGpT4&list=PL_Ax-cASUW94tnP26D7Ij6Y4hDM-
hw8-W_&index=10 
 
- Cadê o Brasil que Estava Aqui?
  
“Cadê o Brasil que Estava Aqui?” é um manifesto que une 
o ontem ao hoje, a fim de recontar a história do nosso país. 
Dando vida aos personagens que influenciaram e marcaram 



acontecimentos históricos, destacamos a importância da 
memória para um povo. Ao escavar as ruínas da história 
oficial, aproximamos com o nosso tempo e percebemos as 
reverberações de um país que tem como sistema o Império de 
Privilégios. 
 
Orientação: Stael de Oliveira | Edição Final: Caio César e Igor 
Andrade
  
- “Um Vinho com Tiradentes” - https://www.youtube.com/
watch?v=SFBJKufsWpA&list=PL_Ax-cASUW95TeN3iMJh7QAK2_
Uo7j9I3
 
- “Chiquinha Gonzaga” - https://www.youtube.com/
watch?v=I2xRO8tYYBI&list=PL_Ax-cASUW95TeN3iMJh7QAK2_
Uo7j9I3&index=2
 
-“Domitila” - https://www.youtube.com/
watch?v=izgxMEfxhsE&list=PL_Ax-cASUW95TeN3iMJh7QAK2_
Uo7j9I3&index=3
 
- “Princesa Isabel” - https://www.youtube.com/
watch?v=YiDoCi_N_eg&list=PL_Ax-cASUW95TeN3iMJh7QAK2_
Uo7j9I3&index=4
 
- “Dona Maria I” - https://www.youtube.com/
watch?v=cmdKzSG7byY&list=PL_Ax-cASUW95TeN3iMJh7QAK2_
Uo7j9I3&index=5
 
- “Isabel de Caminha” - https://www.youtube.com/
watch?v=lKe0-Hi713s&list=PL_Ax-cASUW95TeN3iMJh7QAK2_
Uo7j9I3&index=6
 
- “Zumbi dos Palmares” - https://www.youtube.com/
watch?v=Bzp24i68iaM&list=PL_Ax-cASUW95TeN3iMJh7QAK2_
Uo7j9I3&index=7  
 
- Web novela: Ainda Há Esperança 

Em meio a quarentena estamos criando novas formas de 
aprendizado e entretenimento, uma delas é a nossa Web 
Novela “Ainda Há Esperança”, que já é um sucesso no nosso 
Instagram: @ciaarteemcena.  

Roteiro e direção: Nei Rafael  
Equipe de edição e equipe técnica: Ítalo Cardoso  
Equipe de divulgação: Isabela Oliveira  



Elenco: Arthur Villela, Beatriz Bastos, Igor Andrade, Ítalo 
Cardoso, Marcela Vieira, Matheus Marins, Milena Barbosa 
Yasmin Neves e Stael de Oliveira.  

- Link para acesso à playlist: https://www.youtube.com/
watch?v=4U74rAUj5bE&list=PL_Ax-cASUW95lfaexJ_
xbQkZJVLugJsYZ  
 
- Teatro Seriado
 
Partindo dos exercícios online de improvisação e interpretação, 
os alunos do Arte em Ceninha laçaram os seus trabalhos no 
Teatro Seriado.  
Orientação: Nei Rafael  
Realização: Cia. Arte em Cena
 
- “Um Por Todos, Todos Por Um” - https://www.youtube.com/
watch?v=Uov9CXgR3YY&list=PL_Ax-cASUW94IYbquK86uTe_
GaFYTbRW4
 
- “Lendas Urbanas” - https://www.youtube.com/
watch?v=01kfy1biyNs&list=PL_Ax-cASUW94IYbquK86uTe_
GaFYTbRW4&index=2
 
- “Lendas Urbanas 2” - https://www.youtube.com/
watch?v=BR1c2faLwAc&list=PL_Ax-cASUW94IYbquK86uTe_
GaFYTbRW4&index=4
 
- “Aulas Online” - https://www.youtube.com/
watch?v=hFjC6TTlczw&list=PL_Ax-cASUW94IYbquK86uTe_
GaFYTbRW4&index=3



FICHA TÉCNICA
Autoria: Stael de Oliveira; Nei Rafael; Igor Andrade
Direção Teatral: Stael de Oliveira; Nei Rafael; Isabela Oliveira
Concepção Virtual: Stael de Oliveira; Nei Rafael; Isabela Oliveira
Sonoplastia: Igor Andrade; Caio César Gonçalves
Marketing: Bianca Borges; Igor Andrade; Isabela de Oliveira; 
Ítalo Cardoso
Designer Gráfico: Icaro Chagas 
Edição: Caio César Gonçalves
Suporte tecnológico: Beatriz Bastos; Caio César Alves; Ítalo 
Cardoso; Igor Andrade.
Direção Geral: Stael de Oliveira

Participação especial: Caio César Gonçalves sem a sua 
colaboração o “Festival Online 2020” não seria possível. Gratidão!

HOMENAGEM ESPECIAL
Ao Paschoal Possidente,
Por toda contribuição à  cultura de Volta Redonda e 
região, à frente, como presidente eterno da Instituição 
GACEMSS, e ao carinho especial dedicado à  Cia de 
Teatro Arte em Cena, nossa eterna gratidão.



CURRÍCULOS

 Stael de Oliveira é a Fundadora da Cia de Teatro Arte em Cena que 
completa 31 anos em 2020 com fundação em 1989. Licenciada em Arte 
Educação pela FATEA-Faculdade de Arte de Lorena SP; Pedagoga pela 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de VR; Pós Graduada em Arte terapia 
pela Instituição Incorporar-te Espaço Terapêutico Corpo Arte do RJ; Diretora 
e Professora do Curso de Teatro Arte em Cena no GACEMSS; Atriz e Diretora 
de Teatro Profissional reconhecida pelo SATED-Sindicato dos Artistas- 
RJ; Poeta-Membro da Academia Voltarredondense de Letras; Escritora-
Membro da Academia de Artes Ciências e Letras do Brasil; e também 
Consultora, Preparadora Corporal em Interpretação Teatral e Reciclagem 
para Professores em grandes empresas da Região: CSN, Votorantim, MRS 
Logística, TV Rio Sul, UNIFOA, PMVR, entre outras.

 Nei Rafael é Arte Educador licenciado 
em Artes Visuais pelo UBM - Centro 
Universitário de Barra Mansa-RJ; Pós 
Graduado em Artes Cênicas pela 
Faculdade Estácio de Sá-RJ; Com 
especialização em Teatro e Arte Educação 
em Lisboa/Portugal; Cursando Mestrado 
em Teatro pela UniRio-RJ. Ator e Diretor 
Teatral na Cia de Teatro Arte em Cena, 
e Professor no Curso de Teatro Arte em 
Cena no GACEMSS.

 Isabela Oliveira é Licenciada em 
Teatro pela Faculdade Estácio de Sá- 
RJ; Pós Graduada em Preparação 
Corporal nas Artes Cênicas - Faculdade 
e Escola de Dança Angel Vianna-
RJ; É Atriz Profissional reconhecida 
pelo SATED-Sindicato dos Artistas-
RJ; Diretora Teatral e Assistente de 
Produção na Cia de Teatro Arte em 
Cena e também professora no Curso 
de Teatro Arte em Cena no GACEMSS.



ESSA HISTÓRIA DÁ UMA PEÇA
17/10 (SÁBADO) - 19:30hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Autoria: Nei Rafael 
Direção e Concepção Virtual: Nei Rafael 
Suporte tecnológico: Ítalo Cardoso

 Uma construção dramatúrgica que parte do 
relato de alunos e ex-alunos do ARTE EM CENA, 
com relação a sua experiência com o Teatro.  
Essa leitura online aborda como tema principal:  
a importância de termos experimentado 
a prática teatral durante a nossa formação 
pessoal. Propondo reflexões sobre o ensino do 
teatro, o papel dele na formação do individuo 
e a possibilidade dessa prática resistir as 
adversidades impostas.
 Compartilhamos esse estudo, que faz parte de 
minha pesquisa como mestrando do PPGEAC 
da Unirio, que propõe uma troca de olhares e 
opiniões sobre o fazer teatral. 

“Eu passei a maior parte da minha vida fazendo Teatro 
e não imagino o que teria sido de mim, se não fosse... 
se não tivesse sido... se eu não pudesse ter vivido essa 

experiência.”  - Nei Rafael

Elenco: Beatriz Bastos; Gabriel Hipolyto; Igor 
Andrade; Isabela Oliveira; Marcela Vieira; Matheus 
Marins; Milena Barbosa.



AULAS ONLINE
18/10 (DOMINGO) - 17:00hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Autoria: Nei Rafael
Direção e Concepção Virtual: Nei Rafael

 Quem vive “Aulas online” sabe como é difícil, 
às vezes desconfortável e outras cansativas... 

Mas podem ser divertidas e engraçadas 
dependendo do ponto de vista! 

A proposta para todas as minhas companheiras, 
era se divertirem nas aulas online de teatro e 
também me contar, como todas estavam se 
virando nesse novo normal... O resultado são 

situações em que qualquer aluno, professores 
ou pais, podem se identificar... Afinal o melhor 

remédio é sempre rir! 

Elenco: Fernanda Tostes; Lávinia Libano, Mariah 
Leopoldino, Paola Marques, Rafaela Mendes.

Participação especial: Rebeca Oliveira.



LENDAS URBANAS
18/10 (DOMINGO) - 19:30hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Autoria: Nei Rafael
Direção e Concepção Virtual: Nei Rafael

 Quem nunca gostou de uma boa história de 
terror? Desde o começo do ano, essa turma só 
falava de ideias assustadoras, para a nossa peça 
de fim de ano.
 A peça não pode acontecer... Mas a vontade era 
tanta, de continuar contando historias, mesmo 
distantes, que surge a brincadeira online, Lendas 
Urbanas...
 A cada vez que apresentávamos esse jogo de 
assustar, a vontade de falar de nossos próprios 
medos também surgia e assim, nasce essa 
encenação virtual, que faz um paralelo do lúdico 
com as preocupações reais de nossas alunas.  

Elenco:  Ana Paula Marques, Juliana Geep e Larissa 
Tavares.



QUARENTENADAS
19/10 (SEGUNDA) - 19:30hr | Estreia pelo Youtube

Autoria: Igor Andrade
Direção e Concepção Virtual: Isabela Oliveira

 Quarentenadas surgiu através de um exercício 
de improvisação realizado nas nossas aulas virtuais. 
Compartilhamos o dia a dia na quarentena, o 
convívio diário com a família, os assuntos mais 
comentados nas redes sociais, aulas virtuais e 
tantas outras situações dessa nova rotina.
 Através de uma reunião online, quatro amigas 
dividem as experiências, as surpresas e frustrações 
que a quarentena trouxe para suas vidas. Juntas 
elas vivem a experiência de serem apresentadoras 
de TV por um dia. 

Elenco: Anna Beatriz Fagundes, Isadora Bessa, 
Julia Esteves, Julia Marques.



O QUE VOCÊ TEM ESCOLHIDO?
19/10 (SEGUNDA) - 19:30hr | Estreia pelo Youtube

Autoria: Igor Andrade e Isabela Oliveira
Direção e Concepção Virtual: Isabela Oliveira 

 Nesse texto temos histórias de meninas 
que estão passando por diversas situações de 
comparação, solidão, bullying... As alunas se 
identificaram muito, logo na primeira leitura, 
onde trocamos ideias, conversamos sobre as 
histórias e percebemos como elas podem estar 
acontecendo bem próximas da gente. 
 Nesse livro que chamamos de vida, não somos 
apenas protagonistas, somos autores! Nele não 
há sinopses e nem se pode pular capítulos... 
Cada página é escrita de forma diferente... Tudo 
depende das nossas escolhas. O que você tem 
escolhido?

Elenco: Ana Biah, Ana Julia Fernandes, Ana Júlia 
Stneir, Heloa Cristina, Isadora Tomé, Julia Maia, 
Laura Cardoso, Marina Marques.



AMOR POR ESCRITO
20/10 (TERÇA) - 19:30hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Autoria: Nei Rafael
Direção e Concepção Virtual: Nei Rafael

  Essa proposta online, nasce de uma carta, ou 
melhor varias cartas de amor, 

escritas pelo grupo, que se completam para  
tornarem-se uma única historia.

As palavras viram imagens, que se embalam em 
uma melodia nostálgica.

Tome, leia... Veja... Ou pelo menos apenas ouça, 
essa carta que foi escrita para você.

- Assinado: Eu.

Elenco:  Anna Vitória Romualdo, Adelly Tcheusy, 
Eduarda Queiroz, Letícia Teixeira, LÍvia Dias, 
Victoria Bazoti, Jerson Mello, Bruna Moreira.



O CONTO DOS SENTIMENTOS
21/10 (QUARTA) - 19:30hr | Estreia pelo YouTube

Autoria: Stael de Oliveira e Igor Andrade 
Direção e Concepção Virtual: Stael de Oliveira 

 O Conto dos Sentimentos vem trazer um 
questionamento com relação aos sentimentos 
que movem a personalidade humana... Na 
cabeça de Laís os pensamentos  ganham vida 
e se traduzem em atitudes que na maioria das 
vezes muda o caminho de sua trajetória de vida... 
Transformando vidas e formas de pensar... Venha 
conhecer o medo, a raiva, o egoísmo, a tristeza, 
a inveja, a ansiedade... Mas também o amor, a 
esperança e a alegria que moram no íntimo de 
cada um. 

Elenco: Clara Mendes; Giulia Torres;  Isabella Cleto; 
João Gabriel dos Santos; Lara Guimarães; Lara 
Mello; Laura Cristina; Leonardo  Bartholomei; Lívia 
Melo; Luiza Plauska; Malú Venga; Samile Tavares; 
Sarah Domingues; Thaís Pereira; Vinícius Navarro. 



AMÉLIA
22/10 (QUINTA) - 19:30hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Autoria: Beatriz Bastos; Marcela Vieira; Milena Barbosa
Direção e Concepção Virtual: Nei Rafael

  “Nós fomos ensinadas que só porque uma 
coisa acontece não significa que precisamos 
falar sobre ela. Nos ensinaram que é melhor ficar 
em silêncio, uma vez que ninguém vai acreditar 
em você. Mas hoje estamos aqui quebrando o 
silêncio e mostrando o que realmente é ser uma 
mulher”

Três depoimentos que pretendem construir uma 
narrativa que denuncia a realidade de diversas 
mulheres.

Elenco: Beatriz Bastos; Marcela Vieira; Milena 
Barbosa.



CAPITÃES DA AREIA
23/10 (SEXTA) - 19:30hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Adaptação: Stael de Oliveira e Nei Rafael (Baseado no livro)
Montagem e Edição: Caio César Gonçalves
Direção e Concepção Virtual: Stael de Oliveira 

 Sob a lua num velho trapiche abandonado, as 
crianças dormem? Como dormir num tempo onde 
não se pode esquecer da dor da perda... Da dor 
do amor não correspondido... Como descansar?   
E escutam do professor a história das crianças 
sozinhas, que neste velho trapiche vivem suas 
aventuras, enfrentam a vida, sofrem e vencem. 
Sob a lua, num velho trapiche abandonado as 
crianças crescem... Seus donos os donos da 
cidade... Os donos da ocasião... Os “Capitães da 
Areia” branca a seguir sem fim.

Elenco: Caio César Gonçalves; Lara Alves; Letícia 
Sanches; Luana de Paula. 



PASSIONAL
23/10 (SEXTA) - 19:30hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Autoria e Direção: Ravínia Sobrinho
Coordenação e Concepção Virtual: Stael de Oliveira

Quem você se torna depois do fim? Quantas 
máscaras seu rosto carrega depois de um ponto 

final?
Uma pessoa abusiva não tem cara e a vítima 

não tem voz.
Um fim criminoso... Crime passional.

Elenco: Caio César Gonçalves; Isabelly Werneck; 
Isadhora Coutinho; Juliana Correia; Nícolas de 
Almeida, Ravínia Sobrinho.



CADÊ O BRASIL QUE ESTAVA AQUI?
24/10 (SÁBADO) - 19:30hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Autoria: Igor Andrade 
Direção e Concepção Virtual: Stael de Oliveira 
Edição: Caio César

 Cadê o Brasil que Estava Aqui: Unindo o ontem 
ao hoje para recontar a história do nosso país... 
Dando vida aos personagens que influenciaram 
e marcaram acontecimentos históricos, 
destacamos a importância da memória para um 
povo. 
 Estamos tentando remontar a história, colocar 
em cena os acontecimentos e os fatos... Queremos 
criticar, recontar... Queremos perguntar: Cadê o 
Brasil que Estava Aqui?
Elenco: Analiz Cavalcante; Caio César Gonçalves; 
Júlia Costa; Júlia Pereira; Leonardo Coelho; Letícia 
Luz; Letícia Sanches; Maria Luiza Lustosa;  Maria 
Rita;  Mylena Vitória;  Ravínia Sobrinho; Tânia 
Dutra. 
Participação Especial: Isadhora Coutinho. 



COTIDIANO
24/10 (SÁBADO) - 19:30hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Autoria: Gabriel Cândido; Gabriel Hipóllyto ; Igor Andrade 
Concepção Virtual: Nei Rafael

Direção: Igor Andrade
Vocês já se perguntaram qual é o motivo de tudo 

isso? Por que tantas respostas sem perguntas? 
Pra que tantas reações para ação nenhuma? Por 
quê tem tanta conclusão sem fundamento? Em 
meio ao caos cotidiano essas perguntas ecoam 

na mente de pessoas que sentem na pele o 
preconceito histórico de uma sociedade racista.

Elenco: Gabriel Hipóllyto.



O PEQUENO PRÍNCIPE
25/10 (DOMINGO) - 19:30hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Adaptação: Stael de Oliveira e Nei Rafael
Direção e Concepção Virtual: Stael de Oliveira 

 A montagem online de “O Pequeno Príncipe”, 
vem propor uma reflexão sobre os valores reais 
do nosso momento e questionar citações como: 
“Só se vê bem com o coração!” e “Você se tornas 
eternamente responsável por aquilo que cativas!” 
Venha dividir conosco esta vivência tão especial, 
onde nos superamos de forma online para levar 
um pouco de reflexão e arte para você neste novo 
normal, pois o essencial é invisível aos olhos.

Elenco: Camilly Sanches; Clarice Cavalcante; 
David Castro; Felipe Groetaers;  Guilherme Mateus; 
Gustavo Aquino; Gustavo de Oliveira; Isabelly 
Barros; Letícia Stohler;  Lettícia Martins;  Luana 
Alonso; Maria Clara Oliveira. 

Participação Especial: Anna Júlia Felix.



CENSURADO
25/10 (DOMINGO) - 19:30hr | Ao vivo na Plataforma Zoom

Autoria: Stael de Oliveira e Igor Andrade 
Direção e Concepção Virtual: Stael de Oliveira

 A partir das produções artísticas da época da 
ditadura e trechos livremente inspirados em 
textos pós-golpe, Censurado faz um paralelo com 
a situação político-social que vivemos ontem e 
revivemos hoje. O texto em sua essência propõe 
uma desconstrução da linha do tempo através de 
fragmentos de artigos, músicas, peças teatrais 
e poemas do repertório político-cultural desse 
período. A peça tem por objetivo questionar e 
analisar os regimes e marcas deixadas pelo Golpe 
de 64 na política e na sociedade atual. Revelando 
em sua metalinguagem as histórias vivenciadas 
em contrapartida à denúncia explicitada em meio 
a um cenário em construção...
 A desconstrução se revela no ontem e no 
hoje, formando um paralelo entre essas duas 
realidades... Denunciando para sobreviver às 
reminiscências de um passado que não está tão 
longe do nosso tempo. Quem são os opressores 
de hoje? De ontem? Quem são os oprimidos? 
Quais máscaras a ditadura se utiliza para se fazer 
presente nos dias atuais?
 Não podemos dizer que será respondido, pois 
foi CENSURADO.

Elenco: Beatriz Bastos; Gabriel Hipóllyto; Ítalo 
Cardoso; Marcela Vieira; Milena Barbosa; Yasmin 
Souza.










