


RELEASE PUNARÉ & BARAÚNA



A montagem é inspirada no livro

“Cansaço – A Longa Estação” de Luíz

Bernardo Pericás. A caatinga do sertão

brasileiro é o pano de fundo para

contar as histórias de Punaré e

Baraúna, filhos da escassez de

recursos e perspectivas que este

terreno árido oferece aos seus

habitantes. Um triângulo amoroso

irrompe-se e duas histórias são

cantadas. Sim, cantadas! Onze

músicas originais conduzem um

enredo de 80 minutos. Surge aos olhos

do expectador um espetáculo

dinâmico, pautado na corporeidade do

elenco para construção de uma poética

própria, com elementos simples, que

remontam a musicalidade sertaneja,

seus dramas e conflitos.



O espetáculo estreou em maio de 2015 no Teatro Garagem com o apoio do Sesc DF, do Fundo de Apoio à Cultura do DF da Secretaria de

Estado de Cultura e da Universidade de Brasília. Circulou por 3 cidades do DF em 14 apresentações, onde foi assistido por mais de 2000

pessoas. Em seguida foi selecionado pelo Festival Internacional de Teatro de Brasília – O Cena Contemporânea, onde realizou 2

apresentações na Sala Plínio Marcos da Funarte. Em novembro de 2015, também foi selecionado para a única mostra competitiva de

teatro do DF, o Prêmio Sesc, onde foi contemplado com os prêmios de Melhor Direção, Iluminação e Sonoplastia, além das indicações à

Melhor Espetáculo, Figurino, Cenografia e Dramaturgia. Em julho de 2016 integrou a programação do Palco Giratório/DF, projeto do

Sesc. Em setembro do mesmo ano, Punaré & Baraúna ocupou o Teatro Oficina de Zé Celso Martinez Corrêa em curta temporada de sexta

a domingo.



SINOPSE

Um triângulo amoroso. 

Duas versões da história.  

Punaré e Baraúna, 

Baraúna e Punaré. 

Quem Cicica vai ficar?

Baraúna ou Punaré? 

De que vale a honra do homem 

Sem o amor de uma mulher?



Direção Artística: Hugo Rodas.

Direção Musical: Cacai Nunes.

Dramaturgia e composição das canções: 

Hugo Rodas e ATA.

Iluminação: Raquel Rosildete.

Operação de Luz: Zizi Antunes

Programação Visual: Patrícia Meschick.

Produção de Encenação e Execução de 

Cenografia: Flávio Café, Tulio Starling e 

Victor Abrão.

Elenco: André Araújo, Abaetê Queiroz, Camila 

Guerra, Dani Neri, Diana Poranga, Flávio Café, 

Gabriela Correa, Iano Fazio, Juliana Drummond, 

Luiz Felipe Ferreira, Márcia Duarte e Rosanna 

Viegas.

Músicos: Pedro Tupã e Nobu Kahi

Produção Executiva: Camila Guerra e Luciana 

Lobato.

Produção e Execução de Figurino: Diana Poranga.

FICHA TÉCNICA



CONCEPÇÃO CÊNICA

O espetáculo remonta um sertão brasileiro qualquer, imaginário, nosso rural ancestral. O cenário é concebido da mesma forma que a 1ª

montagem da Cia – Ensaio Geral, partindo do princípio de que a história é contada a partir do mesmo ambiente de ensaio. Os figurinos

são simples, roupas normais de pessoas que vivem no interior, seu diferencial é a terra que os sujam e o figurino do bruxo, elemento

mágico da trama que também é associado a um recurso cênico inventivo – sua capa grande ocupa surpreendentemente todo o cenário da

peça em determinado momento. A dramaturgia foi inspirada no romance de Luís Bernardo Pericás – Cansaço, A longa estação e é toda

norteada por musicas autorais compostas pelo grupo.



SOBRE O GRUPO

Seu principal foco é descobrir formas de dramaturgia por meio da exploração vocal, muscular, gestual, estudo de instrumentos musicais e

ritmos. Em 2011 este coletivo de artistas/pesquisadores se tornou um grupo de pesquisa fechado sob a condução de Hugo Rodas. Apoiado

pela Universidade de Brasília, após 3 anos de treinamento, esta Agrupação estreou ENSAIO GERAL. Com temporada de um mês e meio

no Espaço Cultural Contemporâneo – ECCO. O espetáculo 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 as indicações para: Melhor Ator (Flávio Café), Atriz

(Camila Guerra) e Melhor Iluminação (Raquel Rosildete e Hugo Rodas). E 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.

Em setembro de 2013 circulou por Palmas pelo projeto Idas e Vindas da Universidade de Brasília. Também integrou a programação do

Goiânia em Cena em outubro do mesmo ano. Num total de 45 apresentações, a peça já foi aplaudida por um público superior a 5.000

pessoas distribuídas entre Brasília/DF, Taguatinga/DF, Gama/DF, Palmas/TO e Goiânia/GO. 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 (set de

2014) e Brasília (fev de 2015).

O ATA – Agrupação Teatral

Amacaca – iniciou sua pesquisa

em 2009, por meio de uma

disciplina intitulada “Técnicas

Experimentais em Artes Cênicas”

ofertada à comunidade pela

Universidade de Brasília e

ministrada pelo professor/ diretor/

encenador Hugo Rodas.

ENSAIO GERAL – espetáculo em

repertório da Cia – em 2016

circulou, com o apoio da Secretaria

de Cultura do DF e da BR

Distribuidora, por grandes eixos da

produção cultural nacional: SP, RJ,

BA e ES em 22 apresentações.



Links para assistir ao espetáculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=7PgnGXMb47g –

versão câmera fixa 2015

https://youtu.be/8oMf0LeU120 - Versão 2016 -

Teatro Oficina

https://www.youtube.com/watch?v=7PgnGXMb47g
https://youtu.be/8oMf0LeU120


NECESSIDADES TÉCNICAS

Cenário: 

1 tapete 12X8 metros

3 banquetas vazadas

Cortina

1 corda penduradas – varas de cenário que 

sustentem 200 kg

Transporte: 

1 VAN Carga e 1 VAN Passageiro

Tempo de Montagem: 12 horas

Pessoas viajando: 17

Roomlist:

1 single

8 Duplos

*Alimentação: Metade do elenco 

vegetariano





CLIPPING



















CONTATOS

amacaca.com.br

agrupacaoteatralamacaca@gmail.com

Telefones: 

61-31071224 (Hugo Rodas - Direção)

61- 999691332 (Camila Guerra - Produção)

mailto:agrupacaoteatralamacaca@gmail.com



