


A ATA dirigida pelo célebre encenador uruguaio radicado

em Brasília – Hugo Rodas, circula com seu repertório unido

em um só espetáculo. No 1 º ato apresenta-se Punaré &

Baraúna” de 2015, vencedora de 3 prêmios no Prêmio Sesc

do Teatro Candango: Melhor Direção, Trilha Sonora e

Iluminação. E no 2º ato é apresentado “Ensaio Geral”, obra

estreada em 2012, vencedora do Prêmio Myriam Muniz e

Melhor Trilha Sonora do Prêmio Sesc do Teatro Candango

do mesmo ano – espetáculo apresentado mais de 70 vezes

em 9 estados brasileiros.

A OperATA oferece ao espectador um painel da obra

recente de Hugo Rodas e sua trupe – uma pretensa

orquestra de atores que conta histórias. Punaré & Baraúna

(1º ato) é um musical autoral sertanejo sobre triângulo

amoroso inspirado no romance de Luiz Bernardo Pericás –

Cansaço: a longa estação. O cenário é pano de fundo para

retratar este sertão qualquer e Amacaca canta a história

destes personagens em 11 músicas originais. Em Ensaio

Geral (2º ato), o amor é celebrado em uma colagens de

textos em um suposto ensaio na casa de alguém regado a

vinho, com estética inspirada na juventude e em grafites

urbanos.



A OperATA, um trocadilho com a opereta popular, oferece ao
espectador um painel da premiada obra recente de Hugo
Rodas célebre encenador uruguaio radicado em Brasília e sua
trupe a ATA – Agrupação Teatral Amacaca – através da
circulação do seu repertório unido em um só espetáculo: no
1º ato apresenta-se Punaré & Baraúna (2015) - um musical
autoral sertanejo sobre triângulo amoroso e no 2º ato Ensaio
Geral (2012) onde o amor é celebrado por uma pretensa
orquestra de atores que conta histórias, inspirada em textos
de diversos autores.

SINOPSE

Diretor Artístico: Hugo Rodas
Elenco: André Araújo, Abaetê Queiroz, Camila Guerra, Dani Neri, 
Diana Poranga, Flávio Café, Gabriela Correa, Iano Fazio, Juliana 
Drummond, Luiz Felipe Ferreira, Nobu Kahi, Pedro Tupã e Rosanna 
Viegas.
Operação de Luz: Caetano Maia
Produção: Luciana Lobato

FICHA TÉCNICA



O espetáculo “Ensaio Geral” foi selecionado para a única mostra de teatro
competitiva do DF – o Prêmio Sesc de Teatro Candango – onde recebeu o
prêmio de Melhor Trilha Sonora e mais 3 indicações. Também participou do
principal festival de teatro de Brasília – o Cena Contemporânea, onde se
apresentou 5 vezes – 2 no Sesc Taguatinga Norte (Teatro Paulo Autran) e no
Centro Cultural Banco do Brasil. Integrou a programação do Goiânia em Cena em
outubro de 2013. Contemplada com o Prêmio Myriam Muniz 2012, circulou por
3 estados da Região Centro Oeste. E também foi selecionada para ocupar os
espaços da CAIXA Cultural Recife (setembro de 2014) e Brasília (fevereiro de
2015). Em 2016 com o apoio da Secretaria de Cultura do DF e da Petrobrás
Distribuidora, a montagem visitou os grandes eixos da produção cultural
nacional: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória e Cachoeiro do Itapemirim.
Num total de 88 apresentações, a peça já foi aplaudida por um público superior
a 10.000 pessoas.

Em maio de 2015, estreou seu segundo espetáculo “Punaré & Baraúna”, o
espetáculo também foi convidado para participar do Cena Contemporânea e do
Prêmio Sesc do Teatro Candango, onde foi contemplado com 3 Prêmios e 4
indicções. Em 2016 a montagem participou do Palco Giratório/DF e circulou por
SP no Teatro Oficina Uzyna Uzona. Com a proposição do OperATA o grupo
realizou apresentações em Ceilândia, Goiânia à convite do Festival Manga de
Vento, Belo Horizonte, FETAC – Festival de Teatro Acreano, Porto Alegre e
Brasília, no Festival “Brasília é um Espetáculo”.

TRAJETÓRIA DOS ESPETÁCULOS



“Apetite de erotismo e bom humor são alguns dos ingredientes condutores (...) na
trama, os atores descrevem o amor como protagonista (...) e anunciam a peça em
fotos, câmera lenta e ritmos marcados, traço fundamental do teatro corporal de
Hugo Rodas. Os atores encaram, abordam e seduzem a plateia. Docemente
pornográficos, na linguagem plástica de Hugo Rodas, atuam famintos em nome da
juventude. (...) Para compor a montagem o grupo aprendeu a tocar desde
instrumentos tradicionais como violão e trompete, até os mais improváveis – cano
de descarga, percussão irlandesa e contrabaixo elétrico tocado com o arco do
violino. No total mais de 20 elementos sonoros costuram a interação entre músicos e
atores.”

(Caroline Maria, Correio Braziliense, 11 de outubro de 2012)

“No caso de Hugo, a cena é uma festa multiorgástica, lugar da qualidade da ação, do corpo e da mente integrados em que

tudo faz sentido (...) O palco é lugar para demonstração e sua oficina. (...) ” Marcus Mota

“Cenário e figurino, com autoria do diretor em conjunto com o grupo, são
destaques e fazem parte da trama, assim como a utilização de
instrumentos cênicos com ótimos efeitos visuais. As esquetes nos
remetem ao teatro de Shakespeare, às máscaras do teatro grego, às
marionetes, às época medieval, às musas inspiradoras dos artistas da
época do renascimento, à Nelson Rodrigues, mostrando um grupo que
bebeu de muitas fontes.”

Crítica de um espectador publicada no blog UM DIA APÓS O OUTRO

EXTRATOS DE CRÍTICAS



“Nos gestos dominados de cada um dos atores, na
musicalidade tropicalista/rock chanchada, na
dramaticidade rasgada em vários momentos, vê-se o
dedo, a assinatura que não se pode confundir, a marca
inegável de um diretor cuja caligrafia cênica só se
afina, ajusta-se, melhora.”

Edi Oliveira, diretor da Cia Dança Pequena

“(...) somos impactados por um 
tiro no estômago concebido pelo 
genial Hugo Rodas através de seu 
Ensaio Geral. O espetáculo 
(porque sim, esse é um 
verdadeiro espetáculo, é bom 
que saibamos diferenciar isso) é 
uma bomba relógio sobre alguns 
dos mais pulsáteis problemas da 
sociedade, pronta para explodir 
na cara da mesma sem nenhum 
remorso. (...) Um trabalho 
inesquecível.”

Crítica Daniel Gravelli publicada 
em seu blog 



“Almas musicadas, da seca do agreste, do chão batido,, da sede por
suor, da fome pelo cheiro do cangote molhado. São eles que habitam o
espetáculo Punaré & Baraúna por meio de um triângulo amoroso capaz
de evocar as figuras mais líricas da nossa cultura do sertão. Mais uma
vez o Grupo ATA surpreende ao oferecer uma composição cênica a
partir de um trabalho corporal comovente (...) uma peça que justifica
todas as oferendas jogadas à Hugo Rodas, nosso oráculo.”

Diego Ponde de Leon, Correio Braziliense, 2015.

“O que mais chama atenção é seu preparo técnico e sua
criatividade. Todos atuam, cantam, dançam e tocam, pelo
menos, algum instrumento musical. Assim, o conjunto se
transforma numa trupe circense, com um ritmo constante
e rápido no espetáculo, de modo que o espectador não
pode se distrair. O texto, por certo, é importante, mas
sobretudo o que se vê e o que se ouve, de música e de
movimento, de colorido e de sonoridade que encanta e
nos envolve. (...) Para mim, entre todos os que nos
visitaram nesta temporada, o grupo mais importante e
mais criativo.”

Extrato da crítica de Antônio Hohlfeldt para o Jornal do 
Comércio, Porto Alegre, 30 de novembro de 2018.



“Poeta Xamã do Teatro Dança, Canto In-
Corporado na criação da Alegria Tragicômica 
dos Saltimbancos. (...) Numa entrevista 
recente do diretor Antunes Filho, seu lamento 
pelo luto ainda por Pina Bausch, Kazuo Ohno
me pirou: esse diretor dos diretor dos diretores 
brasileiro não sabe que existe no seu nariz, 
aqui, no hemisfério sul, Hugo Rodas.”

Zé Celso Martinez Correia – Diretor do Teatro 
Oficina Uzyna Uzona em depoimento para o 
livro de Hugo Rodas ISBN: 978-85-62376-10-8, 
Editora ARP, 2010

“Hugo Rodas é uma dessas pessoas que 
encarnam essa exigência de partilha, de 
talento(...). Os 30 anos vividos no Brasil 
fazem desse uruguaio um cidadão do mundo: 
mais do que um artista exercitando no palco 
e na coxia as contraditórias expressões da 
vida, ele é um cidadão da beleza, da 
criatividade, da ousadia, da provocação para 
fazer-nos pensar sobre a grandeza e a 
miséria humanas.”

Hamilton Pereira, ex-Secretário de Cultura do 
Distrito Federal 

“Não é possível falar da trajetória de Brasília 
sem falar, ao mesmo tempo do nosso genial 
ator e diretor” 

Luiz Bernardo Pericás, escritor



MAPA DE LUZ







Roomlist - Equipe
NÚMERO DE PASSAGENS: 17

EQUIPE: 1 PRODUTOR

1  OPERADOR DE LUZ

1 DIRETOR ARTÍSTICO

14 ATORES

HOSPEDAGEM: 1 SINGLE, 8 DUPLOS   

TRASLADO LOCAL: VAN PASSAGEIROS

E VAN CARGA

Contato Produção: 61-999691332

agrupacaoteatralamacaca@gmail.com

www.amacaca.com.br
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