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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 circo, teatro, música e riso no
processo de investigação do grupo. Ao longo desses anos,
a Caravana vem se apresentando em palcos e picadeiros de
todo o Brasil, realizando também diversas turnês pelo
agreste e sertão brasileiro, pesquisando a rua como forma
de democratização da arte e formação de plateia,
quebrando a rotina das cidades. Além de ministrar oficinas
o grupo também organiza encontros que reúnem artistas,
como o “Palco Aberto Recife”, o “Festival de Circo a Céu
Aberto” e a “CARAVANA DE PALHAÇOS”.



Anderson Machado (Cavaco) 
Ator, palhaço, circense, 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. 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), etc. Fundou
a CIA “Caravana Tapioca” em 2010, onde
criou grande repertório de 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 São Paulo
desde 2010.

Giulia Cooper (Nina)
Palhaça, malabarista, saxofonista e
produtora. Teve sua iniciação no circo
bem cedo, em 1993, com apenas 3 anos,
no Circo Escola Picadeiro. Cursou o
CEFAC (Centro de Formação
Profissional em Artes Circenses- SP)
sob direção de Rodrigo Mateus, do
Circo Mínimo. Realizou cursos de
palhaço com mestres como: Avner
Eisenberg (EUA), Jeannick Dupont
(FRA), La Mínima (BRA), Johnny
Mellvile (ING), Andre Casaca (ITA),
Adelvane Néia (SP), Ricardo Pucceti-
LUME TEATRO (SP) e Julie Goell
(EUA). Ganhou o Prêmio APACEPE de
melhor atriz, com o espetáculo “O
Circo de Lampezão e Maria Botina”,
no Janeiro de Grandes Espetáculos-
2014. É artista e fundadora da
Caravana Tapioca, da qual faz parte
do elenco dos espetáculos: Brincando
no Picadeiro, O Circo de Lampezão e
Maria Botina, Flor do Lixo e a
Cozinha de Nina. Em 2013, idealizou e
realizou a Coordenação Geral do 1o
Festival Circo a Céu Aberto, em
Pernambuco. Produziu e organizou a
11a Convenção Brasileira de
Malabarismo e Circo e III, IV e V
Festival de Circo e Espetáculos de
Rua de São Paulo. Além disso, é
formada em filosofia e pesquisadora
do circo e do riso. Escreveu e
Publicou o livro ``Baú Circo no Beco``,
com apoio da funarte, em 2014.



NECESSIDADES TÉCNICAS 
Área de atuação: teatro, picadeiro ou ar livre. 
Espaço com pouco vento e piso regular.
Área mínima de 7m (largura) x 7m (profundidade)
Luz: Conforme mapa anexo, ou luz aberta geral apenas 
para apresentações noturnas e espaços fechados. 
Som: Caixas de som compatíveis com o ambiente
- Mesa de som com 4 canais de entrada disponíveis.
Tempo de montagem: 3 horas sem iluminação ou 
4 horas com iluminação
Tempo de desmontagem: 1 hora 
Duração: 50 minutos 
Classificação: Livre 
Integrantes: 3 (2 atores e 1 técnico) – em espaços abertos 
Ou 4 (2 atores e 2 técnicos)- em espaços fechados.
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