


Sinopse
Transportando o público para o universo clássico e imaginário do circo de
pulgas, o espetáculo apresenta Maria, a pulga adestrada que chega de
paraquedas, canta, faz música com panelas, cospe fogo, doma uma fera, entre
outras habilidades nunca antes vistas. Cavaco, o excêntrico domador, faz a
costura dos números com música ao vivo, malabarismo, magia e comicidade.
Ao melhor estilo do artista popular, é estabelecido um jogo de interação e
improvisação com a plateia que participa do espetáculo até o final, esperando a
incrível pulga ser lançada do canhão para o espaço sideral.
(Este espetáculo recebeu o prêmio APACEPE de “Melhor Ator de teatro
infantil” no festival Janeiro de Grandes Espetáculos em 2016)



ANDERSON MACHADO - CAVACO
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.



FICHA TÉCNICA
Dramaturgia, atuação e cenografia : Anderson Machado
Direção e preparação corporal: Helder Vasconcelos
Figurino: Luciano Pontes
Trilha sonora : Adriana Milet
Fotos: Marílha Chalegre

NECESSIDADES TÉCNICAS

Área de atuação : Teatro, picadeiro ou ar livre. Espaço mínimo de 6m de 
largura por  6m de profundidade e 3m de altura. 
Equipamento de som: 
- Caixas de som compatíveis com o ambiente 
- Uma mesa de som com quatro canais de entrada  de áudio disponíveis.
- 1 microfone headset ( o grupo possui este equipamento).
- 1 captador sem fio para o cavaquinho (o grupo possui esse equipamento)
Iluminação: Luz aberta geral  (para funções noturnas ou espaços fechados)
Tempo de montagem: 1 hora
Tempo de desmontagem: 30 minutos
Duração: 50 minutos
Classificação: Livre
Integrantes: 2 (um ator e um técnico)



Concepção Cênica

“Cavaco e sua pulga adestrada” foi criado para ser apresentado ao público de todas as
idades em qualquer espaço físico. Inspirado nos antigos grupos de saltimbancos e
teatro mambembe, pode contemplar grandes plateias, tanto na rua quanto no teatro.
O processo de criação ocorreu em grande parte de forma prática com ensaios abertos
em parques e praças da cidade do Recife. Sob a supervisão de Helder Vasconcelos, que
assina a direção e realizou a preparação corporal, foi realizada uma pesquisa de
repertório corporal do ator, seguindo um caminho de musicalidade dos movimentos do
personagem. A partir disso, houve um grande estudo na elaboração de cenas,
pesquisando possíveis habilidades circenses de uma pulga imaginária, que conta com a
ajuda de um excêntrico domador para realização de tais façanhas.

Priorizando a criatividade e considerando que o
espetáculo de rua precisa manter o interesse da
plateia de forma vigorosa, foram experimentadas
diversas possibilidades, onde a reação do público
foi o grande termômetro guia na construção do
roteiro. A escolha deste processo colaborou muito
para criar uma verdadeira interação entre o artista
e o público. O jogo cênico do palhaço é mantido
durante todo o espetáculo, dando espaço a
improvisações e participações da plateia. Dessa
forma, com o ator em risco, o mesmo interage com
a verdade do momento num estilo brincante do
artista popular.

Foi realizada também uma pesquisa de magia e ilusionismo afim de dar mais vida a
pulga. Com a ajuda de pequenos efeitos especiais, como a poeira que voa da almofada,
a trena que vira elevador ou o desodorante oculto que emite uma labareda simulando
que a pulga está “cuspindo” fogo, o público concebe na imaginação a existência da
pulga Maria.
A musicista Adriana Milet, veio a contribuir com a composição das trilhas sonoras que
ambientam e despertam as diferentes emoções de cada cena.
O figurino, concebido por Luciano Pontes, contém uma identidade inspirada nos
domadores dos grandes circos antigos, dando um ar clássico, rústico e elegante para o
personagem.
A cenografia, idealizada por Anderson Machado, busca criar a atmosfera para o
desenrolar do espetáculo, transformando qualquer espaço em um verdadeiro picadeiro.
Tudo foi concebido afim de superar o desafio de dar vida a uma pulga imaginária,
utilizando a sutileza de pequenos adereços que contribuem para o espectador
participar da ilusão criada. O cenário é de fácil transporte e funcional.
Durante todo o espetáculo, o público diverte e surpreende-se com as trapalhadas e

acertos do Cavaco e da Pulga Maria, esperando pelo grande final: o lançamento do
canhão para o espaço sideral.



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 maio de 2017 :
2017
-Sesc Santana-São Paulo-SP
-Sesc Campinas – São Paulo-SP
-Sesc Taubaté – São Paulo-SP
-Sesc Arcoverde- Arco Verde- PE
2016
-Festival de Palhaços- Sesc Ribeirão Preto - SP
-Festival Paulista de Circo – Piracicaba –SP
-Sesc São Lourenço da Mata – São Lourenço-PE 
-Diversão em Cena – Feira de Santana – BA
-Festival Inter atos - João Pessoa – PB
2015
-Circuíto Sesc de Inverno – RJ
-Circo Redondo – Ibicoara – BA
-Espaço Circo do Asfalto – SP
-Festival Janeiro de Grandes Espetáculos – PE
-Circuíto Sesc de Teatro – RJ
-Prêmio Funcultura de circulação por 12 cidades 
do estado de Pernambuco.

2014
-Virada Cultural São Paulo - SP
-Circo no Beco – São Paulo/SP

-Festival Viva Recife Antigo – PE
-Circuito Cultural João Pessoa - PB
-Festival Pernambuco Nação – PE

-Festival de artes de Areia-PB
-SESC São José dos Campos-SP

-Festival Geral do Riso- SP
-SESC Piedade- PE

2013
- Festival Ri Catarina – Florianópolis/SC

- Festival Sesc Festiclown - Brasília/DF 
- Fringe/ Mostra seu Nariz - Curitiba- PR 

- Festival Sesc Aldeia Olho d‘agua – Arcoverde/PE
- Festival Sesc teatro para infância – Recife/PE

- Festival Pernambuco Nação Cultural – Pesqueira/PE 
- Festival Sesc Aldeia do Velho Chico – Petrolina/PE 

- FETEAG - Festival de Teatro do Agreste – Caruaru/PE
- Festival de Inverno de Garanhus – Garanhus/PE 

- Festival Rec Beat- Recife/PE 
- Festival de Circo a Céu Aberto – Recife/PE 

2012 
- Festival Anjos do Picadeiro – Rio de Janeiro/RJ 
- Festival de Circo do Brasil – Recife/PE 
-Prêmio FUNCULTURA para manutenção e circulação do espetáculo “Cavaco e sua pulga adestrada” com 
12 apresentações pelo sertão, agreste e litoral Pernambucano. 
-Prêmio FUNARTE Artes na Rua- circulação do espetáculos “Cavaco e sua pulga adestrada” por 8 cidades 
do sertão e agreste pernambucano mais oficinas de espetáculos de rua; 



contato@caravanatapioca.com 

(11) 98368.8575 Anderson Machado

(11) 96439.8289 Giulia Cooper

WWW.CARAVANATAPIOCA.COM

Transporte do cenário
(dimensões em centímetros)

- 1 case 25kg = 0,160m³
L 40 x A 50 x C 80
- 1 case 22 kg = 0,165m³
L 40 x A 55 x C 75
- 1 bolsa  6kg = 0,40m³
L40 x A20 x C50
- 1 bolsa  2kg = 0,011m³
L10 x A10 x  C110
Total de 55 kg = 0,736m³


