


FICHA TÉCNICA
Direção e dramaturgia: Esio Magalhães

Elenco: Anderson Machado e Giulia Cooper

Máscaras: Esio Magalhães/ Anderson Machado

Figurino: Fabiana Pirro Fotos: Marilia Chalegre

Cenografia: Anderson Machado/ Fabiana Pirro

RELEASE
Espetáculo inspirado no universo do cangaço, onde Cavaco e Nina
contam a historia de um casal anônimo do sertão. Maria Botina, que
sonha em ser levada por um cangaceiro e Pontolino Lampezão, que
finge ser valente para conquistá-la. Nessa aventura, Pontolino foge do
cangaceiro Chuvisco, consegue um cavalo que tem uma roda, e até vê
o futuro na bola de cristal da cigana Zoráide. Utilizando-se de máscaras,
os dois artistas se revezam em mais personagens tornando a trama
mais interessante. Entre trapalhadas e botinadas, eles tocam chocalhos
de cabra, fazem malabarismo com baldes, mandacarus, chicote,
magica e muito mais. Este espetáculo ganhou os prêmios APACEPE em
2014: Melhor Figurino (Fabiana Pirro), Melhor ator (Anderson Machado),
Melhor atriz (Giulia Cooper).



O GRUPO
A Caravana Tapioca surgiu em 2010, na cidade do Recife, fundada por Anderson
Machado e Giulia Cooper que há anos vinham desenvolvendo suas pesquisas
separadamente. Essa união deu origem a um vasto repertório de números e
espetáculos que mesclam teatro, circo e música no processo de investigação do
grupo. Ao longo desses anos, a Caravana vem se apresentando pelos palcos e
picadeiros do mundo, realizando também diversas turnês pelo sertão e interior
do Brasil. Ministrando oficinas, visitando lugares que usualmente não recebem
espetáculos, pesquisando o circo-teatro e a rua como forma de democratização
da arte, o grupo segue empenhado em estabelecer um dialogo cada vez mais
próximo do seu público.

HISTÓRICO DO ESPETÁCULO
( principais apresentações até julho de 2017 )

- Sesc Circuito de inverno – Rio de Janeiro
- Janeiro de Grandes espetáculos  - Recife/PE . 
- Prêmio Funarte  Myriam Muniz – Circulação do 
espetáculo nas capitais e sertão de 6 estados do 
nordeste brasileiro com 24 apresentações.
- Festival Rec Beat – Recife/PE
- Diversão em Cena – Juíz de Fora/MG
- Mostra Seu  Nariz – Curitiba/PR
- SESC Pinheiros, Ipiranga, Taubaté, Santo André
- SESC Maranhão
- Mostra SESC Cariri
- Circuito Sesc Rio de Janeiro
- Virada Cultural de Registro – São Paulo

-Sesc São José dos Campo – SP
-Sesc Campinas – SP
-Sesc Santana – SP
-Sesc Bauru – SP
-Festival Festibra- Brasília
- Festival Geraldo Riso –Campinas/SP
- Festival Sesc Artes Cênicas de Triunfo - PE 
- Sesc Aldeia do Velho Chico – Petrolina/PE
- Festival de Artes de Areias - PB
- Festival Sesc Olho D’agua– Arcoverde/PE
- Festival de Inverno de Garanhus – PE
- Festival de Teatro para Infância – Recife/PE
- Festival Sesc Palco Giratório – Recife/PE
- Pernambuco Nação –Verdejantes/PE
- Festival de Circo do Brasil – Recife/PE
- Prêmio FUNARTE Carequinha- montagem do espetáculo “O Circo de Lampezão 
e Maria Botina”, com 12 apresentações pelo agreste e litoral Pernambucano;



Anderson Machado - DRT 30.087/SP
Ator, palhaço, malabarista, músico e cenógrafo. Em 2014 e 2016 ganhou o Prêmio Apacepe
de melhor ator de teatro infantil, em 2011 ficou em primeiro lugar no “Menor Festival
Mineiro de Palhaços do Mundo” e em 2009 foi campeão da “Mostra Competitiva de
Malabarismo” da 2ª Convenção Paulista de Malabarismo e Circo. Estudou circo, teatro e
comicidade com diversos mestres, dentre eles: Ricardo Puccetti, Aziz Gual, Moshe Cohen,
Jeannick Dupont , Chacovachi , Bete Dorgan, entre outros. Também fez residência artística
com Avner Eisenberg em Maine-USA no ano de 2016 e com Sue Morrison no Canadá em
2017 . Estudou música no Conservatório Musical de Pernambuco, e fez formação de dois
anos na Escola de Palhaços dos Doutores da Alegria –SP, onde pesquisou a cultura popular
brasileira, mimica, improviso, máscaras, etc. No teatro, participou dos espetáculos
“Musiclown”(direção de Edu Silva), “Cacildis”(Direção Heraldo Firmino e Dagoberto
Feliz), Palhaços In Conserto (Direção de Fernando Escrich), e “NUMVAIDUE” (direção de
Gustavo Kurlat) etc. Fundou a CIA “Caravana Tapioca” em 2010, onde criou grande
repertório de números e espetáculos. Dentre eles: “Cavaco e sua Pulga Adestrada”
(direção de Helder Vasconcelos), “O circo de Lampezão e Maria Botina” (Direção de Esio
Magalhães) “Flor do Lixo” (Direção própria) e “Circo Caravana” (Direção própria). Além
de ministrar oficinas e desenvolver sua pesquisa dentro da “Caravana Tapioca” também é
ator/palhaço integrante do elenco dos Doutores da Alegria desde 2010.

Giulia Cooper
Giulia Cooper Palhac ̧a, malabarista, saxofonista e produtora. Teve sua iniciação no circo
com apenas 3 anos, no Circo Escola Picadeiro. Cursou “Palhaço através da máscara” com
Sue Morrisson, no Canadá. Fez uma residência artística com Avner Eisenberg e
participou dos cursos de Performance Excêntrica com ele, no Celebration Barn Theater,
em Maine-EUA. Ganhou o Prêmio APACEPE de melhor atriz, com o espetáculo “O Circo
de Lampeza ̃o e Maria Botina”, no Janeiro de Grandes Espetáculos-2014. Cursou o CEFAC
(Centro de Formação Profissional em Artes Circenses- SP) sob direção de Rodrigo
Mateus, do Circo Mínimo. Além disso, realizou cursos de palhaço com diversos mestres
do Brasil e do mundo. É artista e fundadora da Caravana Tapioca, da qual faz parte do
elenco dos espeta ́culos: Brincando no Picadeiro, O Circo de Lampezão e Maria Botina,
Flor do Lixo e Chá Comigo. Escreveu e lançou o livro “Baú Circo no Beco: histórias de um
picadeiro a céu aberto”, com apoio da FUNARTE. Produziu diversos eventos circenses,
como: 1o Festival Circo a Céu Aberto, em Recife e Olinda (2013); a 11a Convenção
Brasileira de Malabarismo e Circo (2009). Foi produtora do III, IV e V Festival de Circo e
Espetáculos de Rua de São Paulo, que reuniu artistas do mundo todo, valorizando a arte
de rua. Organizou e produziu o espetáculo de rua mensal Circo no Beco. É bacharel em
filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco. Tem como foco de seus estudos O
riso, e já apresentou sua pesquisa sobre Henri Bergson em encontros variados



CONCEPÇÃO CÊNICA
Após morar durante quatro anos em Pernambuco e estar em contato direto com a

riqueza cultural da região, a Caravana Tapioca sentiu necessidade de criar um espetáculo
de circo-teatro que homenageasse as preciosidades desta terra. A inspiração veio dos
cantos, causos, contos e poesias do cangaço, um cativante e significativo caminho trilhado
como fio condutor na construção do espetáculo.

Os atores realizaram um processo de pesquisa e criação na sala de ensaio, procurando
reunir elementos significativos do cangaço como base para a criação de cenas que são
permeadas por habilidades circenses. A partir desse processo, o grupo convidou Ésio
Magalhães, do Barracão Teatro (SP), que escreveu a dramaturgia e dirigiu. Com todo seu
conhecimento nas áreas de atuação e direção de commedia dell’arte, palhaçaria, circo e
comicidade, Ésio contribuiu de forma significativa na criação do espetáculo. A união
superou as expectativas de ambos os lados, dando origem a um espetáculo de excelência
dramatúrgica, com ideias originais e criativas. Os elementos do cangaço são mesclados a
habilidades que fazem parte do roteiro, como por um exemplo o malabarismo com baldes,
que é realizado após uma discussão entre os dois personagens enquanto buscam água e
um monociclo que foi transformado em cavalo.

No espetáculo, os palhaços Cavaco e Nina contam a história de Pontolino Lampezão, um
vaqueiro frouxo e Maria Botina, uma moça solitária que está cansada de sofrer com a seca
e sonha em ser levada por um cangaceiro para as aventuras no sertão. Os personagens do
espetáculo enfrentam todos os problemas que encontram no caminho com criatividade e
assim conseguem assumir suas verdadeiras vontades e características, ao invés de se
esconderem atrás de máscaras que a sociedade nos impõe.

Durante a trama, Pontolino foge do temido
cangaceiro Chuvisco, fecha o corpo com a
magia da cigana Zoráide e realiza um
incrível número com chicote, tudo isso para
impressionar e conquistar Maria Botina.
Anderson Machado atua como Cavaco e
Pontolino, enquanto Giulia Cooper atua
como Nina, Maria Botina, Cangaceiro
Chuvisco e Madame Zoráide. A distinção
das personagens é feita graças a acessórios
únicos, em conjunto as máscaras
expressivas, criadas também por Ésio
Magalhães exclusivamente para cada
figura.

O espetáculo contém cenas com música ao vivo, executadas pelo saxofone, acordeom e
chocalhos de cabra que compõem a poesia das cenas. A obra foi criada para todas as
idades e pode ser apresentada em qualquer espaço físico, sempre interagindo ativamente
com o público.

A figurinista Fabiana Pirro, realizou uma pesquisa nas roupas originais dos cangaceiros e
mesclou com a estética clássica do circo, criando peças com pequenos detalhes e
acessórios práticos que identificam as várias mudanças de personagem que os atores
realizam.

Anderson Machado é o responsável pela trilha sonora, que contém forró, pífanos e violas
para ambientar sutilmente os diversos locais e sentimentos da história. O cenário também
é criativo e funcional, composto por uma carroça que gira e ambienta os diferentes locais
em que o espetáculo se passa. Além disso há dois mandacarus que revelam ao final que na
verdade são claves de malabarismo.



Som: Caixas de som com potências  
compatíveis  com o ambiente 
- Uma mesa  com 4 canais de entrada de 
áudio disponíveis.
- 2 microfones headset (o grupo possui esse 
equipamento)
Tempo de montagem: 1 hora
Tempo de desmontagem: 30 minutos
Duração: 50 minutos
Classificação: Livre ( indicado para 
crianças acima de 3 anos)
Integrantes: 3 (2 atores e 1 técnico)

NECESSIDADES TÉCNICAS
Área de atuação: teatro, picadeiro ou ar 
livre. Espaço mínimo: 7m (largura) x 7m 
(profundidade)  x 3m (altura)
Luz: Conforme mapa anexo, ou luz aberta
geral apenas para apresentações noturnas e
espaços fechados.



Transporte do cenário
Cubagem (em centímetros)

- 2 cases 32kg cada
L 45 x A 50 x C 80

- 1 mala 13 kg
L 20 x A 50 x C 70

- 1 bolsa 15 kg
L15 x A 50 x  C 70

Total de 90 kg

contato@caravanatapioca.com 

(11) 983688575 e (81) 99683-9583 

Anderson e Giulia

WWW.CARAVANATAPIOCA.COM




