


A Serpente, o continente negro, o Amor e outroS eStrAnhoS rumoreS



aminhamos movidos 
pela ação de montar 
uma peça, viajar com 
ela, pesquisar uma 
linguagem, ministrar 
uma oficina, criar uma 
exposição, lançar uma 

publicação... Passaram-se oito anos. 

Natália:  Oito anos? Como o tempo 
passa! Tanta coisa em oito anos. 
“O Continente Negro”, de Marco Antônio de la Parra

O teatro é o nosso sonho. Por isso, 
ficamos orgulhosos ao ler o texto 
do jornalista e pesquisador Valmir 
Santos, nas páginas a seguir. Ele 
nos fez refletir sobre a importância 
da nossa continuidade, da nossa 
colaboração para a cena brasileira. 
Neste catálogo, que você tem em mãos, 
procuramos descrever os elementos 
constitutivos da nossa cena dialogando 
com quem a criou. Olhar as fotos 
em retrospectiva faz tudo parecer 
magia, lógica própria do teatro. No 
meio desse devaneio, no entanto, 
somos chamados. Temos de voltar à 
ação: reensaiar as peças, divulgá-las, 
restaurar os cenários. Ah, e preparar 
a próxima, já estreia em outubro. O 
teatro é a nossa realidade. 

Na sala de ensaio, reencontramos todo 
o elenco e relembramos o tempo. Todos 
ainda cabem em seus papéis pois o palco 
é generoso para com os bons atores. 
Parece que ainda somos os mesmos, 
mas as coisas estão diferentes. Afinal, 
a vida acontece. Revolver uma ideia, 
mexer de novo naquilo que foi e ainda 
é, saber que não dá pra saber de muita 
coisa. É com essa certeza que nós, do 
Grupo 3 de Teatro, temos a alegria de 
celebrar, com tanta gente junta, uma 
trajetória de aprendizado, trabalho e 
amizade. Agradecemos a todos os que nos 
acompanharam no palco, nos bastidores, 
na plateia, nas oficinas. A vocês, a nossa 
admiração. Vida longa ao Grupo 3! 

Um fôlego, 
Uma paUsa 
para refletir 

Grupo 3 de TeaTro
Débora Falabella, Gabriel Paiva, 
Yara de Novaes



ssim como o drama 
é movido a conflitos 
nas ações, estados e 
efeitos que emenda, o 
seu resultado também 
depende da tensão vital 
entre cena e espectador. 

Pororoca de ruídos essenciais para que 
a obra diga a que veio, instaurando 
sentidos e ressignificações. 

A convicção dessa interdependência 
transparece nos modos de pesquisar, 
criar e produzir do Grupo 3 de Teatro 
em seus oito anos de memória. O 
repertório que traz à luz, com três peças, 
permite aferir o moto contínuo das suas 
estratégicas quanto ao aperfeiçoamento 
de linguagem e ao compartilhamento 
de ideias, treinamentos, intercâmbios 
e processos inacabados, ou seja, o 
trabalho em progresso.

Convém lembrar que o conclusivo 
em artes cênicas esbarra na natureza 
efêmera do encontro ao vivo. Existem 

as especificidades do instante em 
que artistas e espectadores pactuam 
uma terceira via ficcional em suas 
realidades. Uma derivação do fazer e 
refazer no ato de ensaiar por semanas 
ou meses a fio. Não por acaso, na língua 
francesa o verbo ensaiar equivale a 
répétition. 

O coletivo encabeçado por trio de 
origem mineira assimila o conceito de 
eterno retorno, a ciranda das práticas 
e pensamentos que lhe permita abrir 
flancos a cada nova etapa. Neste 
caminho de “perguntas e conjecturas”, 
em que “o aprendizado é constante e 
a busca pela integridade, eterna”1, os 
diretores-artísticos Débora Falabella 
(atriz), Gabriel Fontes Paiva (produtor) 
e Yara de Novaes (atriz e diretora) 

circunscrevem a cultura de grupo desde 
o nome que o batiza, à maneira dos 
mosqueteiros de Dumas.

A organização conceitual dos grupos 
teatrais tem respondido por alguns dos 
melhores momentos do teatro brasileiro 
desde meados da década de 1970, 
compreendendo os campos basilares da 
encenação, da dramaturgia e da atuação.

Segundo a pesquisadora Silvia 
Fernandes, da USP, “a permanência 
de um núcleo mais ou menos 
fixo de participantes parece o 
fator determinante do sucesso 
dessas equipes”2. A manutenção 
de um pólo criador favorece o 
avanço das conquistas técnicas e 
artísticas. Suscita uma identidade 
viabilizada pela experimentação 
conjunta. O desenvolvimento de 
ideias e procedimentos ensaiados 
em montagens anteriores “acaba 
favorecendo a constituição de uma 
linguagem particular e, nos casos 
mais bem-sucedidos, a invenção de um 
repertório original”, explica Fernandes.

O pernambucano-carioca Nelson 
Rodrigues (1912-1980), o chileno 
Marco Antonio de La Parra (1952) e 
o mineiro Murilo Rubião (1916-1991) 
são os planetas literários e dramáticos 
presentes até aqui na linha de tempo 

do Grupo 3. Ao associar a sua biografia 
a autores marcados pela ousadia e pelo 
apuro formal e temático, o coletivo 
pontifica também a ambição estética 
com idêntico rigor e clareza.

Seria difícil pinçar traços comuns 
nessas fontes, mas ocorrem sincronias 
nas respectivas transposições para a 
cena, tais como a fragmentação da 
história, a perda da individualidade 
do personagem ou figura em prol de 
um caráter mais abstracionista, a 
atmosfera onírica e o diálogo febril e 
poético. Um percurso entre a gradação 
expressionista em A Serpente (2005) e o 
realismo fantástico lapidar em o Amor e 
outros estranhos rumores - 3 histórias 
de Murilo Rubião (2010), passando pelo 

a cena, o 
espectador e a 
perseverança

1. O Continente Negro. Marco Antonio de La 

Parra. Tradução de Silvia Gomez. Organização 

de Gabriel Fontes Paiva. São Paulo: Grupo 3 de 

Teatro, 2009, pp. 7 e 8.

2. Silvia Fernandes em Dicionário do teatro 

brasileiro: temas, formas e conceitos. Coordenação 

de J. Guinsburg, João Roberto Faria e Mariangela 

Alves de Lima. São Paulo: Perspectiva e Edições 

Sesc SP, 2009, 2ª edição, p. 163.



estilhaçar do amor romântico em o 
continente negro (2007).

Quem sabe, o prefácio do sueco August 
Strindberg (1849-1912) para o seu 
drama O sonho viria a calhar como 
epígrafe do projeto artístico que 
perscrutamos: “Tudo pode acontecer, 
tudo é possível e verossímil. Deixam 
de existir tempo e espaço. A partir de 
uma insignificante base real, o autor dá 
livre curso à imaginação, que multiplica 
os locais e as ações, numa mistura de 
lembranças, experiências vividas, livre 
fantasia e improvisos”3.

impActo pictórico

Yara de Novaes assinou as encenações 
de Nelson e Rubião, enquanto Aderbal 
Freire-Filho foi convidado a dirigir De 
La Parra. Em Freire-Filho, com mais 
de meio século de palco, encontramos 
a fluída captura da cumplicidade do 
ator para navegar na profusão dos 
fragmentos amorosos, distopias e 
outras acumulações contemporâneas. 
Em Novaes, percebemos a firmeza 
das mãos da atriz-encenadora por 
uma composição global e de impacto 
pictórico, em que o desenho de luz, 
a concepção cenográfica e os objetos 
são cruciais, assim como o atuante e o 
verbo, suas vigas mestras.

Neste sentido, o Amor e outros 
estranhos rumores é o espetáculo da 

maturidade do grupo. A contingência 
evolutiva na aventura do criar comum 
soma-se à inteligência experimentada 
no espaço cênico e no como habitá-lo.

Ou melhor, cohabitá-lo. Em se tratando 
de Yara de Novaes, a promiscuidade 
de signos é um deleite à parte. Pelo 
menos desde quando vinculada à Odeon 
Companhia Teatral, de Belo Horizonte 
(testemunhamos seu Ricardo 3º, de 
1999, de Shakespeare, e Noites brancas, 
de 2003, incursão dostoievskiana 
com Débora Falabella no elenco e o 
patenteamento da sina literária). E 
inclusive nas realizações paralelas ao 
coletivo atual, como Tio Vânia, de 2011, 
Tchékhov com o Grupo Galpão, e Maria 
Miss, de 2012, Guimarães Rosa com Tania 
Castello, Cacá Amaral e Daniel Alvim.
 

A despeito do poder visual, a montagem 
de O amor e outros estranhos rumores 
não subestima a dimensão da palavra 
esculpida com a argúcia muriliana, 
prosa convertida em dramaturgia com 
igual cuidado por Silvia Gomez. Os 
deslimites do absurdo e do surrealismo 
seguem irretocáveis na adaptação dos 
contos Memórias do contabilista Pedro 
Inácio, Os três nomes de Godofredo e 
Bárbara. As narrativas apresentam seres 
desolados por amor, desejo e solidão, 
exigindo dos atores uma desafiadora 
disponibilidade de trânsito.

O arquiteto e artista plástico André 
Cortez assina todas as cenografias. 
Na última peça, por exemplo, ele 
valoriza o miolo vazio do palco ao 

formular uma circularidade mágica e 
mutante de paredes, portas e frestas 
alegóricas de uma ascensão celestial 
ou uma queda infernal. O compositor 
das trilhas sonoras, Morris Picciotto, é 
outro colaborador contumaz, mais um 
reflexo de que solidez, em artes cênicas, 
é qualidade proporcional ao trabalho 
continuado.

A capacidade de fazer com que um 
espetáculo transcenda a si é verificada 
por meio da pertinência do grupo em 
colaborar com a difusão da obra do 
autor mineiro estudado com entusiasmo 
nas universidades e ainda pouco 
reconhecido pelo país. A temporada 
de estreia incorporou uma exposição 
interativa em saudação ao universo do 

3. Citado em Nelson Rodrigues expressionista. 

Eudinyr Fraga. São Paulo: Ateliê Editorial, 

1998, p. 198.



escritor, Murilo Rubião - O reescritor 
fantástico (de fato, ele era um ser 
obsessivo com as revisões e revisitações 
dos textos).

Esse braço pedagógico e atento à 
recepção e formação de público é 
tributário, sobretudo, da lida de 
Gabriel Fontes Paiva. O produtor 
desdobra-se como esgrimidor cultural 
na sondagem do quê ou como abordar. 
Faro investigativo que o levou a lançar 
o selo editorial do coletivo e publicar a 
tradução de Gomez para o continente 
negro, em 2009, ou a realizar a Mostra 
Contemporânea de Arte Mineira, em 
2008, no Sesc Pompeia paulistano. Sua 
dedicação é ininterrupta, por dentro e 
por fora da cena.

Outra virtude inequívoca na trajetória 
do Grupo 3 é contar com uma atriz 
da teledramaturgia de ponta como 
codiretora-artística. Trata-se de 
contraponto à convenção do rosto 
televisivo associado a produtos ditos 
culturais e medidos com a régua da 
mediocridade.

Débora Falabella foi uma das 
protagonistas do fenômeno Avenida 
Brasil, no ano passado, e logo em 
seguida mergulhou na pesquisa, nos 
ensaios e na turnê pelo interior paulista 
com uma ação que o núcleo chamou 
de “exposição de trabalho”, dividindo 
com o público o estágio de feitura da 
sua quarta peça, contrações, do inglês 
Mike Bartlett.

Nela, Novaes e Falabella contracenam 
sob direção de Grace Passô, atriz e 

dramaturga do Grupo Espanca!, de 
Belo Horizonte, convidada para o novo 
projeto a debutar ainda este ano sob a 
sensível influência dessa escuta pública.

Antes, porém, há a longa jornada da 
mostra de repertório com as peças 
distribuídas em sessões de terça-feira a 
domingo, por cinco semanas, emanando 
fôlego digno da floração modernista 
do teatro brasileiro entre os finais das 
décadas de 1940 e 1960.

Por isso, mas não só, é notável o jogo 
de cintura de personalidades como 
Débora Falabella ao dialogar com a 
indústria cultural em grande escala 
e não abrir mão da arte secular do 
teatro, de caráter artesanal, que não 
pode prescindir do espectador e jamais 
subestimar sua capacidade de leitura. 
Ao contrário, provoca-lhe o espírito 
para os sentimentos do mundo.

Daí a coragem de perseverar o teatro 
de pesquisa, a interlocução sagaz com a 
plateia, a perspectiva humanista da vida. 
Filosofia coronária que move o Grupo 
3 de Teatro e muitos dos seus pares 
ao redor do Brasil, esperançosos da 
relevância cidadã da arte e da cultura.

Valmir SanToS
Jornalista, crítico e pesquisador teatral
teatrojornal.com.br



escolher um 
texto é como 
encontrar um 
grande amor



ara o Grupo 3 de Teatro, 
a escolha de uma peça 
é antes de tudo um 
processo de investigação 
e autoconhecimento, 
de paixão. E, como todo 
processo do gênero, leva 

tempo, requer (muitos) mergulhos e 
pesquisas, levanta discussões. 

Felizmente, a trajetória da companhia 
nasceu sob a benção do maior 
dramaturgo brasileiro, Nelson 
Rodrigues. Não podia ser diferente: 
nele, reverenciamos nossa identidade, 
reconhecemos e nos escandalizamos 
com nossos costumes. Em 2005, A 
Serpente estreava na Casa de Cultura 

Laura Alvim, no Rio de Janeiro. 
Encenar a história das irmãs Guida 
e Lígia, um pacto de amor e morte, 
foi essencial para ver crescer uma 
linguagem própria, uma vontade 
peculiar de falar sobre as relações e 
afetos, desvendar o mais fundo deles.

Mais uma vez, os relacionamentos e 
suas questões estavam em o continente 
negro, espetáculo que estreou a seguir, 
em 2007, no Teatro FAAP, em São Paulo. 
No texto do premiado autor chileno 
Marco Antonio de la Parra, o amor surge 
contado de forma tão fragmentada e 
subjetiva quanto a sociedade atual. 
De tal labirinto, a única saída talvez 
seja fugir, esquecer. “A peça do 

Guida: NuNca duas irmãs se amaram taNto.
“A Serpente”, Nelson Rodrigues

dramaturgo chileno é uma intrigante 
experimentação, um teatro dramático 
escrito em forma de contraponto”, 
analisou a crítica de Bárbara Heliodora 
publicada no jornal O Globo, em julho 
de 2009.

Ah, o amor. Ele voltou a sondar o Grupo 
3 de Teatro em 2010. No Teatro Tuca, em 
São Paulo, o Amor e outros estranhos 
rumores buscava decifrar o realismo 
fantástico do escritor mineiro Murilo 
Rubião. A adaptação da dramaturga 
Silvia Gomez partiu de três de seus 
contos – Bárbara, Os três nomes de 
Godofredo e Memórias do Contabilista 
Pedro Inácio. “Em suas histórias, o amor 
sucumbe no irrealizável”, define a 
pesquisadora e especialista em Rubião, 
Sandra Nunes.  



CoNtabilista Pedro iNáCio: Bem, 

vejam os seNhores, aqui está, tudo 

devidameNte registrado, o amor 

de jaNdira me custou sesseNta 

mil-réis de BoNde, quareNta de 

correspoNdêNcia, seteNta de aspiriNa 

e dois aNos de alheameNto ao 

muNdo. Fora ciNqueNta por ceNto 

de meus caBelos e as despesas com 

os clíNicos que disseram que miNha 

calvície era hereditária! 

“O Amor e Outros Estranhos Rumores”, 
adaptação para contos de Murilo Rubião

Mário: O melhOr que vOcê pOde fazer, me 
disse, é ir embOra. saia de santiagO, é pelO 
seu bem. O tempO resOlve tudO, me disse, 
O tempO e a distância. saia pOr uns anOs, 
desapareça, esqueça. 

“O Continente Negro”, Marco Antonio de la Parra



um 
caminho de 
perguntas 
e respostas



ma peça de teatro é um 
mundo inteiro criado.  
No Grupo 3 de Teatro, 
são todos donos desse 
universo, guiados pela 
direção, instigados a 
responder às perguntas 

propostas pelo texto.
 
Para Yara de Novaes, que dirigiu dois dos 
espetáculos desta mostra de repertório 
– A Serpente, de Nelson Rodrigues, e 
o Amor e outros estranhos rumores, 
adaptação de Silvia Gomez para três 
contos de Murilo Rubião -, a reverência 
à literatura é o começo de tudo. “Na 
companhia, os autores deflagram a 
pesquisa de linguagem. Com Nelson, 

trabalhamos com a premissa do instintivo 
e atávico, uma experimentação que partia 
do corpo. Depois veio o Murilo Rubião 
falando de amor e servidão num lugar 
além do real, abrindo portas e infinitas 
indagações”, resume Yara. Talvez por 
sua formação paralela em Letras, Yara 

vê na palavra o caminho para a cena, 
as melhores soluções, tal qual as 
jabuticabas gigantes caindo de uma 
árvore imaginária no palco de o Amor 
e outros estranhos rumores. Ou tal 
qual a forma como conduz os atores no 
ritmo da fala, uma fala que claramente 
admira e respeita cada sentença.

Ao premiado Aderbal Freire-Filho, 
coube assinar o continente negro, 
peça do chileno Marco Antonio de 
la Parra. Conhecedor e admirador 
do teatro latino-americano, o 
diretor cearense radicado no Rio de 
Janeiro aceitou de pronto o convite 
do grupo. “Era um grande desejo 
nosso trabalhar com o Aderbal, por 
tudo que ele tinha a nos ensinar e 
por sua assombrosa capacidade de 
experimentar, ousar”, afirma Gabriel 
Fontes Paiva. No espetáculo, Aderbal 
conduziu a multiplicidade e a solidão 
das personagens de Marco Antonio de 
la Parra em uma cena de labirintos 
e ruídos, de cômodos escuros e 
telefones tocando. 

no mundo doS AtoreS

Ah, e se os atores são a alegria do 
teatro, são ainda mais felizes as 
parcerias estabelecidas no palco dessas 
direções. Em todo esse tempo, além 
de Débora Falabella e Yara de Novaes, 
passaram pela companhia nomes 
importantes, muitos viraram amigos. A 
Serpente trouxe Cyda Morenyx, Mônica 
Ribeiro, Alexandre Cioletti, Augusto 
Madeira, Mario Hermeto, Cynthia 
Falabella e Debora Gomez. 

Em o continente negro, Débora 
Falabella e Yara de Novaes confirmaram 
em cena a parceria para além da 
produção e da vida. Estavam muito bem 
acompanhadas pelo ator Ângelo Antônio 
e, agora, por Rodolfo Vaz.

O que dizer então de assistir ao 
ator Rodolfo Vaz vivendo o mundo 
fantástico de Murilo Rubião ao lado de 
Débora Falabella, Maurício de Barros 
e Priscila Jorge, em o Amor e outros 
estranhos rumores? 

“Dentro de um grupo, o ator tem a 
possibilidade preciosa de detonar os 
processos, não apenas ser receptivo deles. 
Olhando em perspectiva, consigo observar 
a evolução de uma linguagem criadora 
e investigativa ao lado de todos, uma 
continuidade na construção do corpo, da 
fala, da atenção, elementos presentes 
sobretudo no meu trabalho em cena, 
junto da Yara”, analisa Débora.“o espetáculo dirigido por Yara de 

Novaes acerta em cheio ao respeitar o 

limite que essa escrita FaNtástica pode 

chegar ao palco. Yara souBe como 

materializar o aBsurdo e especialmeNte 

a iNadequação do existir, que são 

questões primais Na oBra de ruBião”.

Crítica de Ubiratan Brasil sobre “O Amor e Outros 
Estranhos Rumores”, publicada no site do jornal O 

Estado de S. Paulo em outubro de 2010

“Freire-Filho coNceBe uma eNceNação 

meticulosa, de Forte víNculo com 

os autores que o coNvidaram para 

o projeto. sem excessos, ergue e 

desmaNcha atmosFeras secas e líricas.”

Crítica de Valmir Santos sobre “O Continente Negro”, 
publicada na revista Bravo! em junho de 2007



“um trio Feito 

soB medida para a 

traNsFormação.”

Crítica de Mariangela Alves 
de Lima sobre os atores 

de “O Continente Negro”, 
publicada no jornal O 

Estado de S. Paulo em julho 
de 2007

“a moNtagem dirigida pela miNeira 

Yara de Novaes tem iNterpretações 

impecáveis.”

Crítica de Beth Néspoli sobre “A Serpente”, 
publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 
janeiro de 2006



a cena 
é de 
muitos



e o processo e a pesquisa 
são importantes, no 
Grupo 3 de Teatro 
criar também nasce do 
convívio e da liberdade. 
“Como nos conhecemos 
há muito tempo, temos 

essa peculiaridade: o dia a dia vai 
somando a inspiração”, afirma o 
cenógrafo e arquiteto André Cortez, um 
parceiro fixo do grupo desde o primeiro 
espetáculo, A Serpente. Seu cenário 
para essa peça levou o Prêmio Shell de 
Teatro em 2005 e foi selecionado para 
participar da Quadrienal de Praga em 
2007, maior evento mundial dedicado à 
cenografia. “A grande dificuldade era o 
andar alto em que se passa a ação, que 
resolvemos com o painel de azulejos 
manchado de sangue, uma solução 
conjunta para espaço e narrativa.” Já 

“a arquitetura cêNica de aNdré cortez 

expõe de Forma crua a maquiNaria do 

ediFício teatral.”

Crítica de Valmir Santos sobre “O Continente Negro”, 
publicada na revista Bravo! em junho de 2007

“apoiada em um ceNário iNstigaNte 

de aNdré cortez, que desloca as 

reFerêNcias do real como em um 

quadro de magritte, e Na trilha de 

morris piccioto, que traNsForma 

os diálogos em paisagem soNora, o 

iNcômodo desejo cotidiaNo da trama 

coNtorce os atores em coreograFias 

vigorosas.”

Crítica de Sérgio Sálvia Coelho sobre “A Serpente”, 
publicada no jornal Folha de São Paulo em janeiro 
de 2006

em o continente negro, até um carro 
apareceu em cena. “Havia ali um desejo 
de dialogar com o cinema, um olhar 
fragmentado”, conta André. Em o Amor 
e outros estranhos rumores, um sem 
número de portas traduzia o infinito de 
possibilidades da obra aberta de Rubião. 

A mesma liberdade se dá na condução 
de figurinos e trilha sonora. “No 
grupo, é sempre um processo aberto e 
colaborativo, muito mais de indicações”, 
comenta Fábio Namatame, autor do 
figurino de o Amor e outros estranhos 
rumores, feito de mulheres e homens 
antigos, vindos de uma época imaginada. 
“Um tempo qualquer, muitos tempos”, 
segundo Fábio. São tempos pontuados 
por calculadas atmosferas sonoras, desde 
o início da trajetória da companhia 
assinadas por Dr. Morris, outro parceiro 

fixo. “A trilha é acionada já na raiz do 
projeto, sendo construída com o todo”, 
conta Morris. Em A Serpente, ela foi 
pensada de forma a multiplicar o universo 
e as palavras de Nelson Rodrigues. “Com 
frases gravadas em off e uma forte batida 
carioca, a sugestão era amplificar a 
neurose das personagens.”



maior recompensa 
de batalhar pela 
estabilidade de uma 
companhia é poder ver 
crescer seu projeto de 
pesquisa, amadurecer 

sua identidade mais profunda e honesta. 
Por isso mesmo, o Grupo 3 de Teatro preza 
tanto a ideia de processo continuado. Sua 
pesquisa, realizada desde 2005, muitas 
vezes se desdobra em novas ações de 
cunho documental, social e de difusão. 
Foi o caso da “Mostra Contemporânea 
de Arte Mineira”, evento em 2008 que 
acabou por levar à peça o Amor e outros 
estranhos rumores, em 2010, uma 
adaptação de três contos do escritor 
mineiro Murilo Rubião, conhecido por 
seu realismo fantástico. E essa montagem 
não aconteceu sozinha. Estreou junto com 
a exposição “Murilo Rubião - o Reescritor 
Fantástico”, numa tentativa de alargar 
ainda mais o horizonte daquele trabalho, 
enriquecê-lo para o público. 

Pelo mesmo motivo – continuar e 
aprofundar processos – a companhia se 
esforçou para viabilizar a publicação 
da tradução da peça o continente 
negro, do chileno Marco Antonio de 
la Parra, em cartaz em São Paulo em 
2007. Já no campo pedagógico, o grupo 

pesqUisar é vital, 
assim como cUidar 
do público qUe virá

busca expandir sua linguagem por 
meio de oficinas abertas em diálogo 
com outras companhias. Foi o que 
aconteceu com o curso “Dramaturgia e 
Espaço”, ministrado por Marco Antonio 
de la Parra, na época da estreia de 
o continente negro. Por sua vez, o 
intercâmbio com estudantes de teatro 
se dá em workshops e aulas comandados 
por seus integrantes.

por novAS plAteiAS

O Grupo 3 de Teatro tem olhado com 
cuidado e amor para o público. Por isso, 
vem criando ações de acessibilidade 
e formação de novas plateias. A partir 
de 2008, realizou temporadas a preços 
populares ou simbólicos em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, 
Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Santos, 
Piracicaba e Araras. Também conseguiu 
oferecer apresentações gratuitas com 
debates em 10 periferias de São Paulo, 
além das periferias de Campinas, São 
José dos Campos e Guarulhos. Ainda, 
desenvolve um trabalho contínuo com 
espetáculos em unidades do CEU e 
do SESI, acompanhados de palestras 
e oficinas. O desejo? Permitir que a 
população de diferentes regiões do país 
desfrute e viva a alegria do teatro.



2005

• estreia a SerpenTe No rio de jaNeiro [rj]

• prêmio shell de melhor ceNograFia para 

aNdré cortez, pelo ceNário de a SerpenTe

2006

• temporada de a SerpenTe Na cidade de são 

paulo e apreseNtações em campiNas [sp], Belo 

horizoNte [mg] e curitiBa [pr]

2007

• estreia o ConTinenTe neGro em são paulo [sp]

• participação Na quadrieNal de praga 

[repúBlica tcheca], com o ceNário do 

espetáculo a SerpenTe

• marco aNtôNio de la parra miNistra “oFiciNa 

de dramaturgia” em são paulo

2009

• temporada popular de o ConTinenTe neGro 

Na cidade do rio de jaNeiro [rj] pelo edital 

caixa cultural

• puBlicação do texto o ConTinenTe neGro de 

marco aNtoNio de la parra, com tradução 

para o português de silvia gomez

2008

• temporada popular de a SerpenTe em 

são paulo

• circulação de a SerpenTe, com 

apreseNtações turNê Nas cidades de saNtos 

[sp] e Belo horizoNte [mg] e participação No 

Festival iNterNacioNal de teatro de aNgra 

(Fita) em aNgra dos reis [rj]

• realização da “mostra coNtemporâNea de 

arte miNeira”, em são paulo [sp], reuNiNdo mais 

de 300 artistas miNeiros eNtre apreseNtações 

de espetáculos teatrais, musicais, 

maNiFestações culturais e arte popular

2010

2011

• 30 apreseNtações gratuitas do espetáculo 

o amor e ouTroS eSTranhoS rumoreS, pela 

secretaria de educação do muNicípio de são 

paulo [sp], em uNidades dos ceus

• apreseNtações de  o amor e ouTroS 

eSTranhoS rumoreS Nas cidades de piracicaBa, 

saNtos e araras [sp], pelo edital proac 02/2010

• estreia em são paulo [sp] e temporada de o 

amor e ouTroS eSTranhoS rumoreS 

• exposição “o reescritor FaNtástico”, soBre 

vida e oBra de murilo ruBião, em são paulo [sp]

• Yara de Novaes e aNdré cortez miNistram a 

“oFiciNa espaço, dramaturgia e atuação: a ceNa 

teatral e murilo ruBião”, em são paulo [sp]

• circulação de a SerpenTe pelo Nordeste 

do país, com apreseNtações em Fortaleza 

[ce], reciFe [pe], maceió [al], aracaju [se] e 

salvador [Ba], através do programa Br de 

cultura - petroBras

2012

• circulação de o amor e ouTroS eSTranhoS 

rumoreS pelo iNterior do estado de são paulo, 

através do 4º edital cultural votoraNtim.

2013

• eNsaios aBertos de ConTraçõeS por 8 

cidades do iNterior do estado de são paulo

• apreseNtações dos espetáculos a SerpenTe, 

o ConTinenTe neGro e o amor e ouTroS 

eSTranhoS rumoreS Na mostra grupo 3, em 

são paulo [sp]

• estreia do espetáculo ConTraçõeS em 

são paulo [sp]

• apreseNtações de o ConTinenTe neGro em 

Belo horizoNte e ipatiNga [mg], riBeirão preto 

e saNtos [sp] e em reciFe [pe]

• Yara de Novaes e aNdré cortez miNistram 

oFiciNa “espaço, dramaturgia e atuação” em 

ipatiNga [mg]

• iNdicações ao prêmio shell de melhor 

ceNograFia [aNdré cortez] e ator [aNgelo 

aNtoNio] com o espetáculo o ConTinenTe neGro

• mostra de Filmes e vídeos, palestras, 

colóquio e exposição, e apreseNtação do 

espetáculo o amor e ouTroS eSTranhoS 

rumoreS, Belo horizoNte [mg], Na ocasião do 

20º aNiversário de morte de murilo ruBião, 

em homeNagem ao autor murilo ruBião, Na 

ocasião do 20º aNiversário de sua morte

• apreseNtações de o amor e ouTroS 

eSTranhoS rumoreS em campiNas, são josé dos 

campos e guarulhos [sp]

• déBora FalaBella receBe o prêmio 

coNtigo! de melhor atriz em o amor e ouTroS 

eSTranhoS rumoreS



direção de produção: 
gaBriel FoNtes paiva
Coordenação de projeToS: 
luaNa goraYeB
Coordenação de produção:
marleNe salgado
produção exeCuTiVa: 
heloisa aNderseN 
adminiSTração da Temporada: 
marcelo carrusca  
eSTaGiário de produção: 
lucas oraNmiaN
auxiliar adminiSTraTiVo: 
rogério prudêNcio
preSTação de ConTaS: 
aNNa machado
realização: 
grupo 3 de teatro

aSSeSSoria de imprenSa: 
pomBo correio - helô ciNtra | 
douglas picchetti
projeTo GráfiCo: victor Bittow
projeTo GráfiCo / CaTáloGo: 
alexaNdre BraNdão
foToS: joão caldas | leNise 
piNheiro | rodrigo hYphólito

a serPeNte

TexTo: NelsoN rodrigues

direção: Yara de Novaes

elenCo: déBora FalaBella | déBora gomez | 

alexaNdre cioletti | augusto madeira

parTiCipação eSpeCial: cYda moreNo 

Cenário e fiGurinoS: aNdré cortez

Trilha Sonora oriGinal: morris piccioto

iluminação: telma FerNaNdes

operação de Som: sergio Yamamoto

operação de luz: adriaNo tosta

direção de palCo: tadeu tosta

o CoNtiNeNte NeGro

TexTo: marco aNtoNio de la parra

Tradução: silvia gomez

direção: aderBal Freire Filho

elenCo: déBora FalaBella | Yara de Novaes | 

rodolFo vaz

Cenário e fiGurinoS: aNdré cortez

Trilha Sonora: morris picciotto

iluminação: telma FerNaNdes

ConTrarreGraGem e Camarim: jardel romão

operação de Som: sergio Yamamoto

operação de luz: adriaNo tosta

direção de palCo: tadeu tosta

o aMor e outros 
estraNHos ruMores

TexTo: silvia gomez, a partir dos coNtos de 

murilo ruBião

direção: Yara de Novaes

elenCo: déBora FalaBella | priscila jorge | 

maurício de Barros | rodolFo vaz 

Cenário: aNdré cortez

fiGurinoS e ViSaGiSmo: FáBio Namatame

Trilha Sonora: morris picciotto

iluminação: FáBio retti

ConTrarreGraGem e Camarim: jardel romão

operação de Som: sergio Yamamoto

operação de luz: aNdré prado

operação de projeção: veruscka girio

direção de palCo: tadeu tosta



execução realização

Negativo:

Positivo:

miNistério da cultura 
apresenta

projeto realizado com o apoio do goverNo 
do estado de são paulo, secretaria de 

cultura, programa de ação cultural 2012

patrocíNio

apoio

execução

realização




