




GRUPO GRAXA
     O Grupo Graxa de Teatro, fundado há 14 anos (2005), é hoje 
composto pelos atores e atrizes: Cely Farias, Ingrid Castro, 
Joht Cavalcanti, Kassandra Brandão.
     Além de dar continuidade à forte tradição de teatro de gru-
po da Paraíba, o graxa preserva o gosto pelo trabalho voltado 
para a dramaturgia do ator, a exploração de universos lúdicos 
e líricos, da linguagem poética e adaptação de grandes textos 
literários, além de também vislumbrar novas e diferentes pos-
sibilidades, seja no campo ético, seja no campo estético. Tem 
como forte característica o teatro de pesquisa, autoral, com 
foco na corporeidade do ator, na exploração do espaço e na ex-
perimentação de soluções criativas diante dos aspectos técnicos 
do espetáculo. Além da linguagem teatral, o Graxa, atualmente, 
vem desenvolvendo trabalhos com a linguagem performática e arte 
tecnologia.
     Sendo assim, há uma preocupação com a formação acadêmica 
de seus membros, onde todos são arte-educadores, e alguns tam-
bém especialistas em Representação Teatral e mestres em Artes 
Cênicas.
     O grupo tem em seu histórico os espetáculos: Olga Benário 
Prestes (2005-2008), com direção de Fernando Teixeira; Déjà Vu 
(2006-2014), com direção de Antônio Deol; Faz de Conta (2007-
2015), com direção de Ingrid Castro e Joht Cavalcanti; Entre 
Quatro Paredes (2008-2014), com direção de Antônio Deol; A 
Paixão da Sagrada Família (2010), com direção de Antônio Deol e 
Cely Farias; Do Outro Lado da Chuva (2009-2014), com direção de 
Joht Cavalcanti; A Princesa Luzia e o Urso de um Olho Só (2011-
2015), com direção de Cely Farias; Travessia, com direção de 
Cely Farias; e recentemente estreou “Instruções para Ser Huma-
no”, com o diretor convidado Daniel Porpino.
     Os trabalhos do graxa primam pela excelência temática e 
estética: Déjà Vu, é baseado na apropriação de obras de Nelson 
Rodrigues, Shakespeare e Sófocles; Entre 4 Paredes, é uma livre 
adaptação da obra de Jean Paul Sartre, ambos espetáculos mini-
malistas e experimentais. Os espetáculos infantis Faz de Conta, 
Do Outro Lado da Chuva e A Princesa Luzia e o Urso de Um Olho 
Só se dirigem à criança interior de cada um. Baseados em textos 
de jovens autores paraibanos, tratam de temas contemporâneos 
relevantes ao universo infantil: morte, solidão, novos arranjos 
familiares. Já o monólogo Travessia parte das experiências in-
dividuais da atriz que poetiza sua própria dor em cena. Enquanto 
Instruções Para Ser Humano, trata da desumanização presente no 
mundo moderno.



INSTRUÇÕES
PARA SER HUMANO

   “O lado humano da humanidade respira por aparelhos” 
No ano em que comemora 14 anos de existência, o Gru-
po Graxa de Teatro traz à cena “Instruções para Ser Huma-
no”, espetáculo livremente inspirado na obra “O Homem 
Lixo ou Teatro Decomposto”, do romeno Matéi Visniec.  
     Com encenação do diretor Daniel Porpino, a  oitava monta-
gem do grupo aborda o tema da desumanização.  Nasce da sugestão 
de texto do ator Joht Cavalcanti e se alimenta das inquietações 
das atrizes Cely Farias, Ingrid Castro e Kassandra Brandão. 
A peça é fruto do desejo de construir um espetáculo onde todas 
estivessem em cena, além do interesse de voltar ao palco italia-
no, uma conformação pouco experimentada na trajetória do grupo. 
  A montagem traz provocações ao lançar um espel-
ho ampliado sobre o quanto de humanidade ainda nos 
resta nos dias de hoje e o quanto ainda queremos dela.  
O espetáculo ambienta o teor cada vez mais asséptico que domi-
na as relações humanas na contemporaneidade. A fragmentação da 
dramaturgia, que se divide em 12 quadros independentes, porém 

inteligados pela temática, 
também está presente 
no figurino, ob-
jetos de cena e 
abordagem cêni-
ca. E é essa 
fragmentação, 
a compartimen-
talização e a 
coisificação 
do ser humano 
que aqui im-
porta tratar.



NECESSIDADES TÉCNICAS
Duração: 70 minutos

Palco: italiano

Classificação: 14 anos

Área da cena: 
4m de altura                                 
6m de largura 
6m de profundidade

Equipe do teatro:                               
01 técnico de luz                                        
01 técnico de som

Roomlist:
6 pessoas                       
3 quartos duplos   

Som e imagem:
1 notebook 
1 cabo p2-p10 ou p2-p2
2 caixas de retorno  
2 caixas para a platéia 
1 smartphone
1 projetor

Cenário:
1 biombo 
1 Cama hospitalar
1 mesa pequena com rodas
1 cadeira de rodas
1 luminária redonda
1 boneca tamanho ral
3 calhas de lâmpadas
fluorescentes

APRESENTAÇÕES
pré-estreia
11 de julho
Teatro Lima Penante

Temporada de Estreia 
18 a 20 de julho
Teatro Lima Penante

Segunda Temporada
29 a 31 de agosto
Teatro Ednaldo do Edypto

Observação:
Todos os elementos utilizados em cena, bem como o notebook, o 
smartphone e o projetor pertencem ao grupo graxa de teatro.



MAPA DE LUZ



Relação de Equipamentos:
12 FRESNÉIS 1000 W
07 ELIPSOIDAIS 1000 W
24 CANAIS DE DIMMERS
01 MESA DIGITAL DMX 512



MAPA DE PALCO

SONORIZAÇÃO

O espetáculo Instruções para Ser Humano utiliza trilha sonora 
executada em sistema de som próprios de teatros e casas de es-
petáculo.



FICHA TÉCNICA
Texto:

livremente inspirado em “O 
Homem Lixo ou Teatro Decom-

posto” de Matei Visniec, 
com textos de Keka Araújo e 

Julio Cortázar
Cenografia: 

Grupo Graxa, Daniel Porpino
Consultoria cenográfica: 

Maria Botelho
Figurino:

Maurício Germano
Iluminação:

Fabiano Diniz
Musica:

Esmeraldo Pergentino
      Coreografia:

Aretha Paiva 
Arte gráfica e Diagramação:

Tarciana Gomes
Fotos:

Tarciana Gomes

Realização:
Grupo Graxa
de Teatro
Direção:
Daniel Porpino
Elenco:
Cely Farias, Ingrid 
Castro e Kassandra 
Brandão
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Instagram: @grupograxa
e-mail: contatogrupograxa@gmail.com

Tel.: (83) 98834-0600
(Kassandra Brandrão)


