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Sinopse:

Em árido e distante lugar, dois corações florescem divididos por uma cerca. O amor 
cresce na proporção do buraco na cerca, por onde furtivamente os amantes aproximam-
se, encontram-se e fogem. Antes a alma e depois a carne se unem em um lugarejo que 
os  acolhe  como  filhos  da  terra.  Por  vinte  e  dois  anos,  até  hoje...  acontecimentos 
inesperados desenterram ódio e intolerância dos corações dos moradores da região...

MalvaRosa, de Newton Moreno – texto também conhecido como Agreste - é um poema 
trágico bem brasileiro que flui por gêneros como o drama, a comédia e o épico. A peça 
tem um desenlace tão lírico quanto cruel. Como o amor e o ódio na trama, o choro e o 
riso  se  avizinham  na  recepção  do  espetáculo,  num  jogo  de  contrastes,  tensões  e 
ambivalências que potencializam o impacto da obra.

Em 2010, a professora Alice Stefânia ministrou a disciplina Interpretação e Montagem, 
no Departamento de Artes Cênicas da UnB. Após apresentar aos estudantes a obra do 
autor,  diretor  e  ator  Newton Moreno,  o  grupo optou por  trabalhar  Agreste  (Malva-
Rosa). O espetáculo é fruto de processo colaborativo e de construção de dramaturgias 
corporais  orientadas  por  procedimentos  do  teatro  físico,  dança-teatro,  view  points, 
construção de partitura e matrizes gestuais, etc. Além dessas estratégias, as dimensões 
dramática, poética e épica do texto foram valorizadas através de trânsito atorial entre o 
narrativo e o ficcional, a musicalidade da/na cena e da concepção cenográfica movediça 
e geradora de imagens (por meio de intervenção coreográfica e manipulação de objetos 
pelos atores).



Ficha técnica

Texto: Newton Moreno

Direção: Alice Stefânia

Elenco: Bernardo Côrtes, Caio Lins, Cleide Mendes, Diego Borges, Eros

Bittencourt, Michelli Santini, Ramayana Régis e Rita Cruz.

Direção musical: Fábio Miranda

Músicos: Fábio Miranda, Káshi Mello, Lucas Muniz, Maria Schramm.

Operação de luz: João Vitor Morgado.

Iluminação: Diego Borges e o grupo

Figurino e Maquiagem: Rita Cruz e o grupo

Cenário: o grupo

Tempo de Montagem: 4 horas

Duração: 60 minutos

Classificação: 16 anos

Fotos e imagens em vídeo: Fernando Santana



Ponto de partida

O grupo iniciou o trabalho na disciplina Interpretação e Montagem, na UnB, 

quando a professora Alice Stefânia apresentou à turma o trabalho de Newton Moreno, 

autor, diretor e ator. Moreno, pernambucano de Recife (1968), radicado em São Paulo 

desde 1990, desponta a partir de 2000 no âmbito da escrita teatral, além de sua atuação 

artística como ator e diretor do grupo  Os fofos encenam.  Sua dramaturgia apresenta 

influências da cultura popular nordestina e articula temas de impacto, muitas vezes em 

torno do homoerotismo. Sua peça de maior repercussão é  Agreste (Malva-Rosa), que 

ganhou direção consistente de Marcio Aurélio, em 2004. O texto ganhou os  prêmios 

Shell de Teatro e Associação Paulista dos Críticos de Artes - APCA. 

Após leitura de grande parte da obra de Moreno o grupo de Interpretação e 

Montagem, resolveu encenar Agreste, optando por adotar seu outro título: MalvaRosa. 

Inicialmente o texto apresenta uma romântica história de amor entre um casal de 

lavradores do sertão nordestino. A dramaturgia flui desfiando um rol de signos e ritos 

brasileiros com contornos ora narrativos, ora cômicos, ora trágicos.

A  cena  se  constrói  com a  ação  dos  atores  que  se  revezam  entre  os  papéis 

enquanto cartografam os ambientes jogando com a disposição dos elementos cênicos: 

caixotes,  redes  e  velas  são  manuseados  e  ressignificados  a  partir  de  coreografias 

corporais  realizadas  pelo  grupo.  A banda -  quatro  músicos,  sanfona,  viola,  violino, 

flauta, percussão e voz - acentua os tons ora poéticos, ora narrativos ora dramáticos. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_biografia&cd_verbete=5884


O processo: dos   princípios   ao fim...  

O espetáculo MalvaRosa é fruto de um processo colaborativo de oito atores que 

participaram  de  experimentações  variadas.  A  seguir  apresentamos  sucintamente  os 

princípios de trabalho para a construção do espetáculo:

1. Construção colaborativa: embora com papéis definidos (direção, atuação, 

iluminação, cenografia, etc) todos os agentes do processo foram 

convidados a contribuir artística e conceitualmente nos diversos aspectos 

da composição da obra.

2. Estudo do texto: mapeamento de sentidos emergentes da obra 

dramatúrgica, dos mais imediatos, aos mais afetivos, metafóricos, 

simbólicos, políticos, etc. 

3. Proposição de imersões criativas no universo do texto, por parte dos 

atores (então alunos) e da diretora (então professora) com coleta de 

material expressivo (sabores, imagens, texturas, objetos, etc).

4. Levantamento de matrizes de trabalho gestual inspiradas em: gênero; no 

imaginário nordestino ligado à morte, à seca, etc.; e a partir de outros 

sentidos e afecções provocados pelo texto e imagens a este associadas.



5. A idéia de ator-rapsodo, desenvolvida pela atriz, pesquisadora e 

professora da UNIRIO Nara Keiserman, que pensa o lugar do trabalho 

atorial no trânsito entre a narrativa e a atuação, com forte influência de 

Brecht, com o teatro Épico, e do teatro gestual. 

6. Apropriação, por parte dos alunos do texto na íntegra, para somente após 

improvisações definir-se as falas de cada um.

7. Coringamento contínuo de personagens/narradores. 

8. Improvisos a partir da técnica de view points (que visa desenvolver 

repertório corpóreo-vocal para improvisação no espaço-tempo, 

promovendo reconhecimento e apropriação destes elementos 

expressivos) com a inserção de tarefas pensadas para cada momento do 

texto, e uma gradual e orgânica fixação de marcas cênicas.

9. A musicalidade em cena seja pontuando ações e climas, seja comentando 

o enredo.



Rider de Palco –   MalvaRosa     

Especificações técnicas:

1. Palco com medidas de pelo menos 10x10m

2. Vara(s) que sustente(m) 10 redes que são dispostas no fundo de cena 

(penduradas a 50cm e 1.30 metros de altura em vara ou outra estrutura 

que suporte peso total aproximado de 400kg).

3. Rotunda de fundo de cena.

4. Refletores (em anexo o mapa de luz):

• 08 torres ou suporte para iluminação lateral para 08 refletores, sendo 04 torres de 
cada lado e 01 refletor por torre.

• 08 – PAR 64 (luz contra)
• 08 – PAR 64 (luz lateral)
• 08 – ELIPSOIDAL 1000w ou 2000w
• - Geral branca
• - Geral âmbar

OBS:  os  refletores  podem  ser  substituídos  por  outros  que  fazem  a  mesma 
função.

5. Som:

• 01 caixa (ou canal) amplificada para Violão
• 01 caixa (ou canal) amplificada para Viola
• 01 caixa (ou canal) amplificada para Sanfona
• 03 microfones para captação de percussão

OBS:  dependendo  da  acústica  do  teatro  parte  da  amplificação  pode  ser 
suprimida.

Tempo de montagem: 6 horas

Tempo de desmontagem: 2 horas

Materiais especiais de cenografia:

- Água (uma jarra de aprox. 400ml  – que é despejada em duas atrizes)

- Argila (maquiagem dos atores)

- Fogo de velas (todos com suporte de segurança)



Programação de rack e lista de equipamentos

Canal Luzes Cor Equipamento
C01 Contra Amarelo Fresnel 1000w
C02 Contra Azul Fresnel 1000w
C03 Lateral Âmbar PAR 64
C04 Redes esquerda Branca Fresnel 1000w
C05 Redes esquerda Vermelha Fresnel 1000w
C06 Redes centro Branca Fresnel 1000w
C07 Redes centro Vermelha Fresnel 1000w
C08 Redes direita Branca Fresnel 1000w
C09 Redes direita Vermelha Fresnel 1000w
C10 Geral Branca PAR 64
C11 Geral Âmbar Fresnel 1000w
C12 Geral Vermelha Fresnel 1000w
C13 Frente Azul PAR 64
C14 Cerca (casa) Branca Fresnel 1000w
C15 Foco viúva caixote Branca Elipsoidal 1000w
C16 Foco recorte cama Branca Elipsoidal 1000w
C17 Sol refletor c/ Gobo Âmbar Elipsoidal 1000w

PROPOSTA     DE     CACHÊ     (valores     líquidos):  

1 apresentação: R$ 3.000,00
2 apresentações R$ 5.000,00
3 apresentações R$ 7.000,00
4 apresentações R$ 8.000,00

OBS: Os valores de cachês podem ser negociados.





HISTÓRICO DO TRABALHO: Participação – Eventos
51º Cometa Cenas – Mostra Semestral de Artes Cênicas da UnB

Dia 31/01 às 21 e dias 01 e 02/02 às 17h e 21h no Teatro Helena Barcellos – Prédio de Oficinas 

Especiais – Instituto de Artes – Universidade de Brasília.



Aula Inaugural do Instituto de Artes do 1º semestre de 2011 – UnB

• Dia  28  de  Março  às  21h  no  Teatro  Helena  Barcellos  –  Prédio  de  Oficinas  

Especiais – Instituto de Artes – Universidade de Brasília.

http://cacen-unb.blogspot.com/

TODO: Semana Universitária de Artes Arquitetura Comunicação e Design

O grupo foi convidado e se apresentou na abertura do evento:

• Dias 9 e 10 de Abril às 21h30, dia 11 de Abril às 21h  no Teatro Helena Barcellos 

– Prédio de Oficinas Especiais – Instituto de Artes – Universidade de Brasília.

http://www.clicabrasilia.com.br/site/noticia.php?id=336694

http://www.achabrasilia.com/malva-rosa-agreste/

http://www.achabrasilia.com/malva-rosa-agreste/
http://www.clicabrasilia.com.br/site/noticia.php?id=336694
http://cacen-unb.blogspot.com/


Brasília 51 anos – Mostra de Teatro

O espetáculo MalvaRosa, abriu a Mostra de Teatro Brasília 51 anos no dia 19 de 

abril, às 21h, na Sala Martins Penna, no Teatro Nacional Cláudio Santoro.

http://cerradomix.maiscomunidade.com/conteudo/noticias/5517/MOSTRA+DE+TEATRO+BR
ASILIA+51+ANOS.pnhtml

http://www.jusbrasil.com.br/politica/6873731/18-de-abril-de-2011

http://www.jusbrasil.com.br/politica/6873731/18-de-abril-de-2011
http://cerradomix.maiscomunidade.com/conteudo/noticias/5517/MOSTRA+DE+TEATRO+BRASILIA+51+ANOS.pnhtml
http://cerradomix.maiscomunidade.com/conteudo/noticias/5517/MOSTRA+DE+TEATRO+BRASILIA+51+ANOS.pnhtml


Mostra Universitária Cia Elevador Panorâmico – SP

Nos dias 11 e 12 de agosto o espetáculo foi apresentado no Espaço Elevador, 
em São Paulo, dentro da I Mostra Universitária promovida pela Cia.

CURRÍCULO EQUIPE:



DIRETORA
ALICE STEFÂNIA – DRT: 1291 DF, 973/97
RG: 1.273.848-DF
CPF: 539.347.251-04
PIS: 124.04877.00.5

Atriz, diretora, pesquisadora. Professora Adjunta do Departamento de Arte 
Cênicas da Universidade de Brasília, na área de interpretação e corpo, onde é co-
responsável pela pesquisa “Poéticas do Corpo –  do treinamento à cena” ligada a 
treinamento e composição atoriais. 

Concluiu graduação e mestrado na UnB em 1995 e 2000, e em 2007 
defendeu tese de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 
UFBA. Sua pesquisa de doutorado, “Por uma TAO Expressividade –  Processos 
Criativos em Trânsito com Matrizes Taoístas”, gerou o espetáculo solo “Traços ou 
Quando os Alicerces Vergam”, com direção de André Amaro e textos de Ana 
Miranda, com o qual se apresentou em diferentes festivais e mostras no Brasil e na 
América Latina. O trabalho obteve diversas críticas positivas e ganhou oito prêmios, 
incluindo melhor atriz e melhor espetáculo. 

Em 2010, junto ao coletivo “Teatro do Instante”  –  linha de pesquisa e 
montagem de espetáculos do Grupo “Poéticas do Corpo”, atuou em “Pulsações”, 
com textos de Clarice Lispector, sob a direção de Rita de Almeida Castro. 

No teatro, desde 1990, integrou grupos de pesquisa artística como A Tribo 
Atrito – teatro físico (91-95), Corpos Informáticos – performance e tecnologia (92-00) 
e Cia. Teatral Piramundo (98-03). Participou de vários espetáculos teatrais, tendo 
trabalhado com diretores como Hugo Rodas, Fernando Villar, Paul Heritage, Robson 
Graia (in memorian), Zé Regino, Márcio Meirelles, André Amaro, Maura Baiocchi, 
Wolfgang Pannek, entre outros. 

Dirigiu e co-dirigiu diversos espetáculos infantis, institucionais e acadêmicos. 
Fez cursos de formação complementar com integrantes do Lume, Barracão Teatro, 
Teatro da Vertigem, Odin Teatret, Taanteatro, Os Bobos da Corte, Bando de Teatro 
Olodum, etc. No cinema participou, entre outros, dos premiados “Simples Mortais” 
de Mauro Giuntini, “Louco por Cinema”  de André Luiz Oliveira, do documentário 
“Perdão, Mister Fiel”, de Jorge Oliveira, além de vários curtas. 

É também locutora, já tendo atuado em programas de rádios em Brasília e 
Salvador, além de participar constantemente de trabalhos radiofônicos publicitários, 
institucionais e artísticos. 

MÚSICOS

FÁBIO MIRANDA – Diretor Musical
É Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília e formado na 
Escola de Música de Brasília. É professor de viola caipira da Escola de Choro 
Raphael Rabello e da Escola de Música BSB Musical. Integra as bandas 
"Judas" e a "Banda Violeira" que atua no cenário musical brasiliense dividindo 
palco com importantes nomes da música brasileira. Têm programas gravados 
a TV Câmara e TV Senado. No teatro atuou como músico de cena em 
trabalhos musicais realizados com a Cia Estrupenda Trupe, e a Cia Ensaios, e 
a Cia Neia & Nando e com o Grupo Assalto!, além de trabalhos realizados 
pela UnB com a mostra semestral do curso de teatro: Cometa Cenas. Em 
2010 foi contemplado com o prêmio de melhor sonoplastia pelo Festival de 
Teatro Candango do Sesc com o espetáculo musical “A Porca Faz Anos!”



MARIA SCHRAMM - Música
Está trabalhando de assistente de direção da ópera Cavaleria Rusticana 
dirigida por Francisco Frias e regida pelo maestro Cláudio Cohen. Canta na 
peça Malva-Rosa com direção de Alice Stefânia e texto de Newton Moreno. 
Maria estuda canto erudito na Escola de Música de Brasília com o professor e 
encenador Francisco Frias. Na Universidade de Brasília é aluna de artes 
cênicas e é integrante do ópera estúdio da UNB. Com o ópera estúdio, Maria 
apresentou no Teatro da CAESB em Águas Claras a ópera Elisir D'Amore  no 
papel de Gianetta. Nos Estados Unidos apresentou o musical One Touch of 
Venus com o encenador David Ostwald e o maestro Michael Shahani, no 
Teatro Diego Rivera em San Francisco, California. No Rio de Janeiro trabalhou 
com o diretor Zéca Ligiéro e apresentou no Teatro da Constituição o 
Manifesto Antropofágico de Ostwald Andrade. No Rio de Janeiro, também 
apresentou no Teatro Palcão na UNIRIO a peça Para Dentro com a diretora 
Tatiane France, baseada nos textos de Clarice Linspector. Maria cantou com o 
coro sinfônico da UNB no Carneggie Hall em Nova York, regida pela maestro 
John Rutter e o maestro David Junker; e em Salvador, no Teatro Castro Alves 
sob a regência do maestro Henrique Morelenbaum. Atualmente estuda a 
personagem Ciesca da ópera Gianni Schicci  que esta sendo montada no 
ópera estúdio da UNB.

KÁSHI MELLO - Música
Nascida em 23 de janeiro de 1987, Káshi Mello iniciou seus estudos musicais 
em 1998 com aulas particulares de violino. Em fevereiro de 1999 ingressou 
na Escola de Música de Brasília - EMB até janeiro de 2010. Nesse período fez 
parte da Orquestra Sinfônica da Escola de Música de Brasília e da Camerata 
da Escola de Música de Brasília. Dentre outras atividades na EMB fez o curso 
de Arte Dramática I e II ministrada por Ana Paula Barrenechea. Cursos de 
Técnica em Produção Fonográfica ministrado pelo músico Rodolfo Stroieter 
pelo 24º Curso Internacional de Verão do CEP/EMB. Disciplina de Educação 
Musical ministrado por Lucas Ciavatta no 28º Curso Internacional de Verão da 
Escola do CEP / EMB. Curso de Canto Popular ministrada pelos cantores 
Alysson Takaki e Cris Delano pelo 29º Curso Internacional de Verão do 
CEP/EMB. Prática coral com o Coro Feminino Cantares do CEP/EMB no período 
de Abril de 2004 a agosto de 2009. Com apresentações em Festivais e 
Encontros de Coros. Em especial a apresentação no Teatro Independência, 
Mendoza – Argentina, Tributo a la Musica Latinoamericana.

LUCAS ROSADO MUNIZ – Músico
Estudante de Comunicação Social pela Universidade de Brasília, participou 
como diretor musical e sonoplasta do espetáculo A Dama do Mistério, livre 
adaptação sobre
obras de Agatha Christie, sob direção de Adilson Dias (Colégio Militar de 
Brasília, 2009). Atualmente é diretor musical, clarinetista e acordeonista em 
O Homem Cadente, adaptação de conto de Mia Couto de mesmo título, 
dirigido por Diego Borges; e acordeonista em Malva-Rosa (Agreste), de 
Newton Moreno, sob direção de Alice Stefânia.



ATORES

RAMAYANA RÉGIS – Atriz
Graduanda em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília –  UnB, é 
assistente de coordenação e planejamento do Cometa Cenas - Mostra 
Semestral de Artes Cênicas da UnB, desde 2008. Como atriz, participou sob a 
direção de Hugo Rodas em Saltimbancos, de Chico Buarque (Departamento 
de Artes Cênicas da UnB, 2009), nos espetáculos Mortes Certas –  Parte 1 
(Teatro Helena Barcellos, 2008), Mortes Certas –  Parte 2 (Teatro Helena 
Barcellos, 2008), com direção e dramaturgia de Fernando Villar, sob direção 
de Felícia Johanson atuou no espetáculo Ubu Rei, de Alfred Jarry 
(Departamento de Artes Cênicas da UnB, 2009); A Farsa da Boa Preguiça, de 
Ariano Suassuna, sob direção de Cecília Borges (Departamento de Artes 
Cênicas da UnB, 2011). Atualmente, compõe o elenco de MALVA-ROSA 
(AGRESTE), de Newton Moreno, sob direção de Alice Stefânia, e trabalha 
como integrante dos grupos de teatro e pesquisa NUTRA –  Núcleo de 
Trabalho do Ator, coordenado por João Porto Dias e Paula Sallas, e CARMIM, 
grupo de criação coletiva composto com alunas do Departamento de Artes 
Cênicas, ambos oriundos da Universidade de Brasília.

RITA CRUZ – Atriz
Graduanda em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília é pesquisadora 
bolsista do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e do 
Programa de Iniciação Científica –  ProIC. Como atriz participou dos 
espetáculos Mortes Certas partes I, II e III com direção de Fernando Villar 
(Teatro Helena Barcellos – 2008 e 2009); Jogos na Hora da Sesta, direção Bidô 
Galvão (UnB –  2008); Os Saltimbancos, direção Hugo Rodas (UnB –  2009); 
Ubu Rei, direção Felícia Johansson (UnB – 2010) ; Suíte 1, orientação Simone 
Reis (UnB – 2010); MalvaRosa (Agreste) com direção de Alice Stefânia (Teatro 
Nacional Cláudio Santoro –  2011). Participa como integrante do grupo de 
teatro e pesquisa NUTRA – Núcleo de Trabalho do Ator, coordenado por João 
Porto Dias e Paula Sallas.

BERNARDO CÔRTES – Ator
Graduando em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília – UnB. Como ator, 
participou sob a direção de Tullio Guimarães em "A Saga dos Labdácidas", 
adaptação de Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, de Sófocles  (Teatro 
Dulcina, 2005) e "Vereda da Salvação", de Jorge Andrade (Teatro Dulcina, 
2005), apresentou performances de criação própria nos eventos do "Tubo de 
Ensaios" (performance "Beleza Artificial" - Faculdade Dulcina, 2005, e 
performance "Transfiguração", ICC -UnB, 2007), participou do projeto 
"Leituras em Cena", no SESC, 2007, atuou nos sob direção de Hugo Rodas 
nos espetáculos "O Último Vagão", de João das Neves (Departamento de 
Artes Cênicas da UnB, 2007) e "O que Leva as Bofetadas", de Leonid Andreiev 
(Departamento de Artes Cênicas da UnB, 2008), sob direção de Marcello 
D'Lucas, no espetáculo "A Quinta Hora", adaptação de peças de Federico 
Garcia Lorca (Teatro Goldoni, 2008), entre outras. Atualmente, compõe o 



elenco de MALVA-ROSA (AGRESTE), de Newton Moreno, sob direção de Alice 
Stefânia e participa da montagem do projeto de Diplomação em Artes 
Cênicas, sob direção de Rita de Almeida.

CLEIDE MENDES – Atriz
Licenciada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília –  Coordenou, 
atuou e lecionou no Laboratório de Formas Animadas (LATA-UNB). ATRIZ: 
participou sob a direção de Gê Martu e Vanessa de Farias, “Jogo de paz” 
(CCBB, 2002); sob a direção de Ghisa Porto e Leísa Sasso, “O Culpado, Quem 
é?” e “Xadrez, o Jogo da Vida” (CCBB, 2003/ 2005); sob a direção de Luciano 
Astiko, “Pólo Norte” (CNB, 2007); sob a direção de Hugo Rodas, “Senhora dos 
Afogados” e “O que Leva as Bofetadas” (UNB, 2007/2008); sob a direção de 
Marcus Motta, a ópera “Saul” (Teatro Nacional, 2006); sob a direção de Bidô 
Galvão, “Quem tem Medo de Virgínia Wolf”  e “O Rei da Vela”  (UNB, 
2007/2008); sob a direção de Felícia Johansson, “Piscina Sem Água”  (UNB, 
2009); sob a direção de Simone Reis, Suíte 01 (UNB, 2009); sob a direção de 
Alice Stefânia, Malva-Rosa (Teatro Nacional, 2011). DIRETORA: Alô Liberdade 
(CCBB, 2007); Casa de Bonecas (UNB, 2010); Mar de Memórias (UNB, 2009); 
Kika (UNB, 2010). ARTE-EDUCADORA: Iate Clube de Brasília (2009 a 2010); 
Secretaria de Educação (2011).

EROS BITTENCOURT – Ator
Graduando em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília - UnB, é ator 
desde 2001. Participou de espetáculos como: "Gaya" (Teatro Dulcina, 2001), 
escrita em processo colaborativo, sob a direção de Claudia Gama 
Montenegro; "Que Seja Eterno Enquanto Dure" (Auditório do Colégio Marista 
João Paulo II, 2003), adaptação de "Pequeno dicionário amoroso", de Sandra 
Werneck, sob a direção de Iza Maia; "Sonho de Uma Noite de 
Verão"(Auditório do Colégio Marista João Paulo II, 2004) , de Shakespeare 
(adaptação), também sob a direção de Iza Maia; "Dias de Chuva" (Teatro 
SESC Garagem, 2006), escrita em processo colaborativo, sob a direção de 
Edson Duavy; "Abre Alas" (CEN, UnB, 2006), composta por trechos de peças 
de Nelson Rodrigues, sob a direção de Hugo Rodas; "Alices" (CEN, UnB, 
2007), adaptação de "Alice no País das Maravilhas", de Louis Carrol, sob a 
direção de Alice Stefânia; "Cabaret Tequila" (Teatro SESC Paulo Autran, 
2008), de Eros Bittencourt, sob a direção de Luciano dos Anjos; "Dom Quixote 
De La Mancha" (Teatro SESC Garagem, 2010), de Miguel de Cervantes 
(adaptação), sob a direção de Cecília Ricardo. Atualmente, compõe o elenco 
de "Os Gatos Morrem no Asfalto", de André Amaro, sob a direção de Rita de 
Castro e de "MALVA-ROSA (AGRESTE)", de Newton Moreno, sob direção de 
Alice Stefânia.

CAIO LINS – Ator
Formando pela Universidade de Brasília, com bacharel em interpretação 
teatral, começou sua formação teatral com 14 anos com o espetáculo "Flicts, 
era uma vez uma cor", com direção de Sarita Sales, na sala Villa-Lobos do 
Teatro Nacional. Em 2006 integrou o elenco de "Vergba", peça ganhadora do 
prêmio Melhor Espetáculo da Cidade pelo Correio Braziliense. Por dois anos 
fez parte da Companhia de Teatro Néia e Nando, protagonizando espetáculos 



como Peter Pan e o Clube dos Cinco. Atuou nos filmes "Federais", de Erik de 
Castro, e "A Criança" de Ruan Canniza e realizou campanhas publicitárias 
para diversas instituições como Iesb, Unieuro e GDF. Com passagens pelas 
danças urbanas e balé clássico, participou da companhia Sete de dança da 
coreógrafa Patrícia Lamana e de espetáculos do Instituto de Música e Dança 
Claude Debussy. Atualmente integra o elenco de Malva-Rosa, com direção de 
Alice Stefânia e, como pesquisador e oficineiro, do UnB Cerrado, centro de 
pesquisa da UnB na Chapada dos Veadeiros.
MICHELI SANTINI – Atriz
Formada em Interpretação Teatral pela Universidade de Brasília. Iniciou a 
carreira no Festival de Teatro na Escola, da Fundação Athos Bulcão, com o 
qual voltou a contribuir anos depois. Fez diversos cursos como formação 
complementar. Participou de espetáculos como atriz junto a grupos como o 
SAI, Celeiro das Antas, etc. Integrante do coletivo Teatro do Concreto, com o 
qual participou de inúmeras ações, montagens e performances, tendo 
ganhado o prêmio SESC de Teatro Candango como melhor atriz em 2007. 

DIEGO BORGES – Ator
Graduando de Artes-Cênicas na Universidade de Brasília (UnB) e 
ator/pesquisador do grupo de pesquisa Teatro do Instante. Adaptou e dirigiu o 
espetáculo O Homem Cadente do escritor moçambicano Mia Couto. Atua no 
espetáculo Malva-Rosa de Nilton Moreno dirigido por Alice Stefânia. É 
comediante do grupo de Comédia Stand Up Falando Nisso que se apresenta 
semanalmente em Brasília. Atuou no maior espetáculo a céu aberto de Lisboa 
O Pino do Verão da Cia Portuguesa Teatro O Bando e foi assistente de 
produção de vários espetáculos da mesma companhia. Atuou no espetáculo 
de conclusão de curso da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa: A 
Última Hora dirigido por João brites. Protagonizou o longa metragem A Oitava 
Cor do arco-íris de e o Curta metragem Pobre é Quem Não tem Jipe ambos do 
diretor Amauri tangará. Ganhou o prêmio de melhor ator no 42° Festival de 
Brasília do Cinema brasileiro categoria curta-metragem com o filme A Noite 
Por Testemunha de Bruno Torres. 

TÉCNICO

JOÃO VICTOR MORGADO – Apoio montagem e operação de luz
Cursando Licenciatura em Artes Cênicas pela universidade de Brasília (UnB) 
desde 2007. Atuou em espetáculos teatrais sob a direção de Hugo Rodas, 
Felícia Johansson e Edson Duavy e em espetáculo de dança sob direção de 
Márcia Duarte. Com uma carreira recente em formação, atuou nos 
espetáculos Os Saltimbancos, de Chico Buarque, dirigido por Hugo Rodas 
(2009, IdA, UnB, Cometa Cenas), Ubu Rei –  Fragmentos, de Alfred Jarry, 
dirigido por Felícia Johansson (2009, IdA, UnB, Cometa Cenas-Folha 
Suplementar), Mentiras Sinceras, Criação Colaborativa, (2007, Teatro SESC 
Garagem), Só sei que foi assim, Livre adaptação do “Auto da Compadecida” 
de Ariano Suassuna(2008, Teatro Mosaico), Nau dos Insensatos, Criação 
Colaborativa (2009, Centro de Cultura Doralice Crivaro, Colégio CECan), os 3 
dirigidos por Edson Duavy, a atualmente performou no espetáculo de dança, 
jogo, ritual Húmus/Kaos, Dirigido por Márcia Duarte e criado por Márcia 



Duarte e Márcia Lusalva (Teatro Helena Barcelos, UnB, 2010). Iluminador do 
espetáculo já citado Nau dos Insensatos, e dos espetáculos de Balét “O 
Brincador de Mamulengos” e “Raizes” (Teatro Nacional Claudio Santoro, Sala 
Martins Penna, 2010 e 2011 respectivamente) dirigidos por Daniela Amorim. 
Assistente de Cenografia voluntário do Espetáculo Novas Diretrizes em 
Tempos de Paz, de Bosco Brasil, Direção de Rita de Cássia (2007, Casa 
D’Itália). Estudante da técnica de Improvisação Teatro Esporte desde 2007. 
Membro participante da Cia Márcia Duarte de dança desde 2010, Desde 
Agosto de 2010 trabalha como Estagiário de Iluminação no Departamento de 
Artes Cênicas da Universidade de Brasília.


