




A CABEÇA
              Retrata a história de um antigo museu de ex-votos, aquelas oferendas feitas aos santos 
após a graça alcançada, localizado na cidade de Córrego dos Ratos. Uma cabeça, preocu-
pada com o abandono do velho museu onde ela está exposta, reflete sobre como retomar os 
tempos de glória, da época em que os milagres de Santa Rita de Cássia eram a principal solu-
ção para todo tipo de problema, desde uma dor de cabeça insistente a uma ferida sem cura. 
Junto com outras cabeças, pernas, orelhas, mãos e pés, também relegados ao ostracismo, a 
cabeça propõe um movimento coletivo, no qual as partes empoeiradas possam unir-se em bus-
ca de um objetivo comum.
          Este cenário de caos, esquecimento e abandono é o pano de fundo para 
os atores exporem sua própria realidade enquanto fragmentos de uma 
sociedade caótica, onde a religião termina por ser vista 
como única saída possível, muitas vezes meio de manipula-
ção e poder. Sem perder a fé, os atores desvelam suas 
fragilidades e convidam o público a refletir sobre o 
seu   lugar   no   meio,   sua   liberdade 
de ser e se expressar, e o convocam 
para reagir às diversas formas de 
opressão presentes na sociedade.
        O espetpaculo que iniciou 
como resultado do estágio do ba-
carelado em teatro da UFPB mis-
tura realidade fantástica, com 
música, dança e algumas pitadas 
de humor, a reflexão é proposta 
ora sutilmente, ora de forma mais 
contundente, com ironia e acidez.



SOBRE A DIREÇÃO
          Ao ser convidada para dirigir a montagem da turma do Bacharelado em Teatro da UFPB 
me vi diante de um grande desafio: o de equilibrar, de um lado, uma condução pedagógica, já 
que   a   montagem   é   parte   da   formação   desses 
estudantes, e, de outro, uma experiência o mais 
próximo possível da realidade do mercado profis-
sional de Teatro. Eram sete os atores que cons-
truíram esta obra do início ao fim, desde a esco-
lha do texto base, até a adaptação e criação de 
novos textos, bem como a participação ativa na 
concepção e construção de cenário, figurinos,   
maquiagens,   iluminação   e   trilha sonora.
        Apesar da função que desempenhava, um 
pouco diretora, um pouco professora, eu sen-
tia que estava, tal qual os estudantes, apren-
dendo um jeito novo de fazer teatro. Inspirada 
em experiências anteriores, onde a colaborati-
vidade se apresentava como um traço forte, as-
sumi principalmente o papel de provocadora, 
sugerindo reflexões e práticas de descoberta, 
no intuito de estimular nos estudantes uma pos-
tura de ator criador, autor, dono e condutor 
de sua própria obra. Foi uma experiência com-
pleta de construção coletiva, onde todos fo-
ram estimulados a se apropriar da obra como 
sua, e por isso o resultado é tão verdadeiro, 
tão bonito.

Cely Farias



Apresentações
Temporada de Estreia 
7 apresentações
07, 11, 13 e 14 de maio de 2019
Teatro Lima Penante

Necessidades Técnicas
Duração: 50 minutos
Palco: italiano
Classificação: Livre
Área da cena: 7m de altura 
                                10m de largura
                                10m de profundidade
Cenário: 3 estruturas verticais
                     de ferro e madeira
                     8 varas de  madeira
                     1 sino de ferro com fitas
Elementos de cena:60 ex-votos

Equipe do teatro: 01 cenotécnico 
                                        01 técnico de luz
                                        01 técnico de som
Roomlist:10 pessoas
                       2 quartos duplos
                       2 quartos triplos
Som: 1 notebook
           1 cabo p2-p10
           2 caixas de retorno  
           2 caixas para a platéia

MOSTRA Made in Lima
1 apresentação
23 de agosto de 2019
Teatro lima Penante

Observação: 
Todos os materiais utilizados em cena, bem como o notebook pertencem ao grupo 
Cabem 7



Mapa de Luz



Mapa de Palco



Ficha 
Técnica

Dramaturgia:  
Grupo Cabem 7

Direção: Cely Farias
Assistência de Direção:

Kassandra Brandão
Preparação Vocal: Adriana Fernandes

Preparação Corporal: Líria Morays
Elenco: Flávia Espinosa, Geyson Luiz, Hellen

Barreto, Kassandra Brandão,Melquisedec 
Abrantes, Tarciana Gomes e Tatá Ferreira

Maquiagens: Naiara Cavalcanti
Cenografia: Polly Farias

Figurino: Luna Alexandre
Iluminação: João Batista

Direção Musical e Música Original:
Adriana Fernandes e Bruno Marinheiro

Arte Gráfica e Diagramação: Tarciana Gomes
Fotos Valmir Silva e Junior Pinheiro



Clipagem

Campanha Catarse
dezembro

de 2018



Portal: UFPB
07 de fevereiro

de 2019



Jornal: A União
01 de Março

de 2019



Portal: UFPB
06 de maio

de 2019



Jornal da Paraíba
07 de maio

de 2019



Portal: UFPB
10 de maio

de 2019



Jornal: A União
07 de junho

de 2019



Mostra Made in Lima
23 de agosto

de 2019





Grupo Cabem 7

Instagram: @teatro.montagem
e-mail: bacharelteatro@gmail.com

contatos: (83)99169-0303  (Flávia Espinosa)
(83) 98807-1052 (Cely Farias)


