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TEATRO MUSICAL
Teatro musical é uma forma de teatro que combina música, canções, dança
e diálogos falados. Está delimitado, por um lado, pela sua correlação com a
ópera e, por outro, pelo cabaré. Os três apresentam estilos diferentes, mas
suas linhas delimitantes muitas vezes são difíceis de conceituar.
Existem três componentes para um musical: a música, interpretação teatral
e o enredo. O enredo de um musical refere-se à parte falada (não cantada)
da peça; entretanto, o “enredo” pode também se referir à parte dramática
do espetáculo. Interpretação teatral se relaciona às performances de dança,
encenação e canto. A música e a letra juntas formam o escopo do musical, as
letras e o enredo são frequentemente impressos como um libreto.
O teatro musical no mundo tem sinônimos como Teatro de Revista (Brasil) e
Comédie musicale (França).
É muito comum ao teatro musical que os trabalhos que tenham sucesso
sejam usados no cinema ou adaptados para televisão. Por outro lado, alguns
programas populares de televisão têm um ou outro episódio ao estilo de um
musical como uma peça dentro de seu formato normal.
Mesmo que o teatro musical esteja espalhado pelo mundo todo, suas
produções mais famosas são elaboradas muito frequentemente na Broadway
em New York, no West End em Londres e na França.

Considerações Gerais
1. Ser artista: todos somos artistas, a única diferença é que uns dizem que são e outros
não. Durante um dia quantos papéis representamos?

2. Medo do público: não existe uma fórmula mágica que resolva, o que existe é um
trabalho e algumas técnicas que ajudam a controlar esse medo. Ao enfrentar um público esteja certo que se preparou da melhor maneira possível, o resto é criatividade
e imaginação.

3. Teatro arte coletiva: no teatro todos são importantes, todos dependem de todos
para atingir o objetivo geral que é a comunicação com a plateia.

4. O teatro amador: (cursos) – somente será bem-sucedido se for feito com prazer. É
muito importante que você esteja de bem com você e com o grupo. Caso contrário é
parar e repensar a trajetória.

5. O instrumento de trabalho: é o seu corpo, é a sua voz, é a sua criação. Portanto,
exercite-se e pratique.

6. Talento: será que a mãe natureza, no momento de sua concepção lhe reserva o
destino de talentoso ou não talentoso. 90% trabalho – 10% talento.

7. O bom teatro: é aquele que consegue convencer o público, transmitir sua mensagem. Regra número um: todo ator é um grande observador, um acumulador de tipos
e material para seu uso.

8. Aplicações: saber se comunicar, ter uma boa memória, ser criativo, ter uma boa
postura corporal são habilidades úteis mesmo fora do palco.

Piores defeitos de uma apresentação
1. Corrigir-se em cena.

3. Vozes e barulhos atrás das cortinas.

2. Rir com o público.

4. Apagar as luzes antes de tudo estar
pronto.

O público
1. Público, ator e autor – Deve existir um equilíbrio entre todos para que a peça não
esteja em desarmonia.
2. O público não é uma multidão, é uma alma coletiva. Se o público não participa o
ator certamente sentirá.
3. No teatro deve-se tentar envolver a plateia.

O ator
1. Para que haja teatro são necessárias duas pessoas: um ator e um espectador.
2. O ator não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. O pintor pode estar em
vários locais com sua obra.
3. O ator de teatro sente a falta do contato direto com seu público.
4. Seu corpo é um meio de comunicação.
5. O talento não é o suficiente para que o ator apareça em cena e interprete um papel.
6. O ator necessita de uma técnica e um treinamento, não pode depender da inspiração, tem hora marcada para estar no palco.

A música e os sons
1. Servem para realçar uma situação ou um estado psicológico.
2. Definir ambientes e criar atmosferas
3. Pode sublinhar as relações entre os personagens.

A caracterização
1. Procurar valorizar o rosto do ator.
2. Uma maquiagem clara aumenta o rosto, aproxima o público.
3. Tons escuros produzem o efeito de aprofundamento.
4. A maquiagem do palco deve ser mais forte que a normal. Exagero.

Cenários
1. Orienta o público - local onde o ator está.
2. O colorido do cenário define o clima da peça.
3. Procurar eliminar os excessos de mudanças de cenários.
4. Não esquecer a marcação do local dos cenários, pois toda a luz será afinada em
função do cenário.

Uso de adereços
1. Os objetos não devem servir para o

3. A precipitação em cena causa muitas

ator como um salva-vidas, os mesmos

vezes efeitos desagradáveis.

devem ter sua função específica de cena.
4. Antes de iniciar o espetáculo veri2. Os usos de utensílios devem ser ensa-

fique se todos os objetos estão em seus

iados com exatidão.

devidos lugares e se estão funcionando.

Termos Teatrais
Acessórios aquilo que é suplementar,
adicional, complementação dos cenários,
exemplos: cubos, quadros, placas.

Caco gíria - pequena improvisação verbal feita
pelo ator durante o espetáculo.

Adereços enfeite, adorno, objeto de uso
pessoal.

Camarim local onde os atores se preparam
para o espetáculo.

Afinação ato de aprimorar. Operação de
ajuste de qualquer peça do cenário, ou do
equipamento de iluminação. É bom marcar
no piso com uma fita onde cada objeto vai
ficar no palco.

Camarote pequeno compartimento em torno
da plateia.

Antagonista principal opositor do
protagonista.

Cena etapas que subdividem a ação de uma
peça.

Arena tipo de teatro em que a área, de
representação fica cercada pelo público.

Ciclorama fundo curvo. Geralmente pintado
de cor clara, sobre o qual são projetadas
tonalidades de luzes que possibilitam a
criação de efeitos. Podem ser fixos ou móveis.

Ato - a maior subdivisão de uma peça.
Uma convenção de uma interrupção do
espetáculo.
Bambolina tira de pano que atravessa o
palco. Servem para esconder o urdimento
e varas de iluminação.
Bife gíria – significa um texto longo a ser
enunciado por um único ator.
Boca de cena moldura formada pelo
regulador mestre conjugada pela
bambolina mestre.
Branco gíria – significa um lapso de
memória, um esquecimento.

Canastrão tipo de ator que interpreta na base
de truques, de gesticulação e inflexões.

Coxias localizada nas laterais do palco.
Servem para entradas e saídas dos
personagens.
Deixa indicação visual ou sonora que permite
ao ator identificar o momento de entrar, falar
ou agir.
Ensaio fase de preparação do espetáculo.
Treinamento.
Espetáculo representação teatral. Peça.
Fala parte do diálogo de cada um dos
personagens.

Gambiarra sequência de luzes coloridas
enfileiradas numa calha suspensa acima do
palco.

Produtor responsável pela parte
administrativa e financeira de uma produção
teatral.

Indumentária a arte do vestuário em relação à
época e povos.

Proscênio a parte do palco localizada entre a
boca de cena e a plateia.

Maquinista operário encarregado da operação
da maquinaria do teatro. Inclui montagem e
funcionamento do cenário.

Refletor Spot – equipamento de iluminação.
Repertório – vários espetáculos que o grupo
mantém prontos.

Merda gíria - usada entre atores para desejar
boa sorte no início do espetáculo.

Ribalta equipamento de iluminação que
consiste numa fileira de luzes coloridas
localizadas na borda do proscênio.

Monólogo tipo de peça estruturada em torno
de um único personagem.
Música incidental escrita especialmente para
acompanhar uma peça de teatro.
Palco nome genérico dado ao local onde se
realiza a representação teatral.
Papel designação da parte do ator que ele
desempenha num espetáculo.
Ponta gíria – papel pequeno, sem falas
geralmente.
Ponto aquele que antigamente lia em voz
baixa as falas que deveriam ser repetidas pelo
ator.
Pernas nome dado ao bastidor que é feito
apenas de tecido sem moldura.

Rotunda cortina, geralmente preta, que cobre
o fundo do palco.
Rubrica qualquer palavra escrita de um texto
que não faça parte do diálogo. Comentário
explicativo.
Sonoplastia qualquer som ou ruído
relacionado ao enredo de uma peça.
Urdimento nome dado à parte da caixa de
cena localizada acima do palco, servem de
apoio para todo efeito cênico.
Vara peça roliça de madeira ou ferro onde são
fixados os equipamentos de luz.

Quem é quem
Assistente de Direção
Auxilia e assiste o diretor em
todas as suas atribuições. Nos
ensaios; na ausência do diretor pode assumir a função.
Camareira
Encarrega-se da conservação
das peças de vestuário utilizadas no espetáculo, organiza o guarda-roupa, auxilia
os atores a vestirem-se.
Cenógrafo
Cria, projeta, supervisiona,
de acordo com o espírito da
obra, dirige a preparação,
montagem, desmontagem
e remontagem das diversas
unidades do trabalho.
Cenotécnico
Planeja, coordena, constrói,
adapta e executa todos os
detalhes de material, serviços
e montagem dos cenários,
seguindo maquetes e plantas
fornecidas pelo cenógrafo.
Contrarregra
Executa tarefas de colocação dos objetos em cena
e decoração dos cenários,
guarda-os em locais próprios, cuida de sua manutenção,
é encarregado pelos efeitos

e ruídos na caixa do teatro,
segundo as exigências do
espetáculo.
Coreógrafo
Cria obras coreográficas, movimentações cênicas, utilizando-se dos recursos humanos,
técnicos e artísticos utilizando-se das músicas, do texto ou
de qualquer outro estímulo.
Diretor
Cria, elabora e coordena a
encenação do espetáculo a
partir de uma ideia, texto ou
roteiro, ou qualquer outro estímulo. Define com os outros
elementos da equipe quais as
melhores soluções para o espetáculo, preservando assim
a unidade do mesmo.
Diretor de cena
Encarrega-se da disciplina
e andamento do espetáculo durante os ensaios e
apresentações, faz cumprir
as normas e horários para o
bom andamento do trabalho.
Figurante
Participa, individual ou coletivamente, de espetáculo como
complementação de cena.

Figurinista
Cria e projeta os trajes e
complementos usados nos espetáculos, indica os materiais a
serem usados.
Iluminador
Cria e projeta a iluminação do
espetáculo em consenso com a
equipe de criação, indica o equipamento necessário, elabora
o plano geral de iluminação,
cuida da afinação dos equipamentos, prepara um roteiro
para o operador da mesa.
Sonoplasta
Elabora o fundo musical ou
efeitos sonoros especiais, ao
vivo ou gravados, selecionando músicas, efeitos adequados ao texto e de comum
acordo com a equipe de
criação.
Temos estas e muitas outras
funções dentro de um
espetáculo, o ideal seria
poder trabalhar com todos
estes profissionais, mas por
questões financeiras e por
falta de pessoas capacitadas
muitas vezes, e na maioria
das vezes dentro do teatro
amador quem assume estas
funções é o próprio grupo.

Canto para o ator
Elementos da Música
Melodia: é uma sucessão de sons combinados. Em uma canção teremos a
melodia principal (identidade da canção) e melodias secundárias (frases).
São considerados instrumentos melódicos, aqueles que, por uma limitação
física ou por convenção, executam um som de cada vez.
(EX: voz; sopros; cordas; contrabaixo).
Ritmo: é a duração e acentuação dos sons e das pausas. Está intimamente
relacionado ao estilo (jazz, samba, valsa, reggae, salsa, funk...). “É a levada
da música”.
Os instrumentos da sessão rítmica são: bateria; percussão; contrabaixo;
piano; guitarra; acordeom...
Harmonia: é a combinação de sons simultâneos, são os acordes propriamente ditos (cifras). Os instrumentos de harmonia são aqueles capazes de
executar três ou mais sons (notas) simultaneamente.
(EX: piano; violão; acordeom; harpa...) A harmonia também pode ser executada por naipes de instrumentos melódicos (voz; sopros; cordas) como
ocorre em corais e orquestras.

O Canto faz parte da música e pode atuar em seus 3 elementos,
exemplo:
Um cantor solista - faz parte da melodia
Um cantor fazendo “beatbox” - faz parte do ritmo
Um cantor cantando em um coral - faz parte da harmonia

Postura Ótima para Emissão Vocal
Imagine que você é uma marionete e que tem um fio
imaginário preso na ponta da sua cabeça sustentando
sua estrutura corporal. Este é o nosso “eixo imaginário”
e devemos mantê-lo sempre estável para uma boa
emissão vocal.

Dicas:

Pés – bem apoiados no chão (cuidado com salto alto ou calçados desconfortáveis).
Joelhos – devem estar “destravados”, ou seja, nem flexionados nem enrijecidos.
Quadril e Coluna – confortavelmente posicionados no “eixo”, nada de barriga
para a frente e bumbum empinado.
Ombros – abertos (sorrindo)
Cabeça e Pescoço – cuidado com pescoço esticado e cabeça empinada.

Respiração para o Canto
Respiração costodiafragmática abdominal: pensamos num
movimento tridimensional, como se fossemos um balão,
enchendo nossa caixa torácica por inteiro. Nessa respiração, percebemos grande movimentação das costelas e
pouco movimento do peito e ombros.
Esta respiração auxilia num melhor controle da “volta” do
diafragma (músculo que divide os pulmões das vísceras) e,
consequentemente, do ar que é a matéria prima do cantor.
Essa meticulosa combinação de fatores resulta no que
chamamos de apoio vocal, este nos proporciona maior controle da coluna de ar e, por conseguinte, melhor qualidade
sonora.

Exercícios de
Respiração:

1) Deitado, inspirar e soltar o ar em “s” contínuo sentindo a
respiração com as mãos nas costelas.
2) Em pé, em frente ao espelho, repetir o exercício anterior
observando os movimentos de ombro e tórax.

Propriedades do Som
Altura: é a propriedade do som de ser grave, médio ou agudo.
Intensidade: é a propriedade do som de ser forte ou fraco (volume).
Timbre: é a qualidade do som que nos permite conhecer sua origem, é
através dele que diferenciamos o som dos vários instrumentos e também
da voz humana.
Duração: é o tempo de prolongamento do som, podendo ser curto ou longo.

Classificação do vocal

Vozes Femininas

Vozes Masculinas

Soprano: é a voz mais aguda das vozes
femininas. Possui pouco brilho e extensão
na região grave.

Tenor: é a voz mais aguda das vozes masculinas. Possui pouco brilho e extensão na
região grave.

Mezzo-Soprano: é uma voz intermediária.
Pode ter boa extensão nos graves e agudos, possui brilho na região média.

Barítono: é uma voz intermediária. Pode
ter boa extensão nos graves e médio-agudos.

Contralto: é a mais grave das vozes femininas, sendo esta sua região de brilho. É bastante rara e às vezes soa um pouco máscula.

Baixo: é a mais grave das vozes masculinas, sendo esta sua região de brilho.
Também é bastante rara sendo capaz de
executar notas na região subgrave.

Postura Ótima para Emissão Vocal
Onde ficam nossas Pregas ou
Cordas Vocais?
Na Laringe.

Quantas são?
São duas.

Imagens laringoscópicas da laringe.
A) Glote na posição de repouso;
B) Glote durante a atividade.
1) Glote;
2) Cordas vocais;
3) Epiglote;
4) Comissura anterior;

A

B

5) Cartilagens aritenóides;
6) Comissura posterior.

Profilaxia Vocal
Cuidados Que Todos Devemos Ter Com A Voz
1. Falar em volume adequado que não
agrida a voz.
2. Evitar ingerir alimentos gordurosos
ou doces (mel, chocolate, doces, leite e
derivados), que contenham cafeína ou álcool (café, cappuccino, Coca-Cola, bebidas alcoólicas de qualquer tipo) antes de
cantar, discursar, palestrar ou atuar.
3. Evitar bebida gelada durante o período
em que estiver utilizando a voz intensamente. A bebida deve estar em temperatura ambiente, não precisa ser quente.
4. Evitar gargarejos com salmoura ou
bebidas alcoólicas; sprays de extratos
a base de álcool antes de cantar, pois
provocam um ressecamento da mucosa
oral atrapalhando o funcionamento
adequado da laringe.

5. Beber muita água ou liquido isotônico
(Gatorade, água de côco) durante uso
vocal intenso.
6. Ingerir alimentos lubrificantes durante
uso contínuo da fala. (Maça, Pêra, Melão,
etc)
7. Fazer aquecimento vocal orientado
por um profissional da voz antes cantar
ou discursar.
8. Fazer sempre um relaxamento corporal antes de cantar.
9. Lembre-se os melhores amigos da
sua voz são: o (a) professor (a) de canto;
o (a) fonoaudiólogo (a) e o otorrinolaringologista (médico de nariz/ ouvido e
garganta).

O que é bom durante o
uso prolongado da voz
• Água mineral
• Água de côco, Gatorade
• Água com gotinhas de limão ou limonada s/ açúcar
• Suco de laranja natural
• Maçã, pêra, carambola, laranja,
pêssego...

O que pode não ser bom
durante o uso prolongado
da voz
• Chocolates, doces
• Leite e derivados
• Cigarro ou similares
• Bebida alcoólica de qualquer tipo.
• Refrigerantes

Dança
O jazz dance nasceu das danças africanas que eram cultuadas pelos negros escravos das
plantações de algodão e tabaco. Este estilo de dança veio para os Estados Unidos no século 18 e em 1883, este gênero agradou os Nova-iorquinos na apresentação de Porgy and
Bess e desde então passou a compor os tetros e musicais criados na Broadway, sendo parte
essencial das apresentações.
O gênero recebeu influências do ballet clássico e a ele também foi dado um swing que
detectamos claramente nesta técnica.
A exigência do bailarino para as participações em um musical, ao longo dos anos, passou
a ser cada vez maior. Hoje nas audições, é importante que os participantes saibam dançar,
cantar e interpretar.

10 dicas para você fazer uma aula de dança

1 Alimente-se bem, seu corpo precisa de energia para se movimentar.
2 Faça um bom alongamento inicial.
3 A postura é um elemento chave para o equilíbrio e controle durante a dança.
4 Uma boa dica é usar roupas leves e confortáveis.
5 Mantenha a hidratação do corpo bebendo água antes, durante e depois dos exercícios.
6 Respeite seus limites.
7 Ficar em silêncio enquanto o professor estiver explicando os exercícios.
8 Tente o máximo interpretar o personagem citado.
9 Não tenha vergonha de se soltar e deixar-se levar pelo som.
10 Se divirta.

TEATRO MUSICAL NO BRASIL
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Nas oficinas de teatro musical percebemos que os alunos e professores
que estão fora do mercado apresentam algumas características comuns:
1 a falta de comprometimento;
2 falta de senso de competitividade saudável e adequada;
3 falta de noção do que é bom e por quê;
4 acesso restrito ao conhecimento embasado e científico (tudo bem recente: da década 1980 para cá as publicações puderam ter mais respaldo
científico com a evolução dos equipamentos de medição computadorizada da voz e o avanço da videolaringo-estroboscopia);
5 divergências entre os professores.
Quando nos referimos à falta de comprometimento estamos falando da
falta de um processo de estudo eficiente. Um cantor-ator de musical, como
diz Charles Moeller, é um atleta da voz. Ele precisa de preparo físico em todos
os sentidos. Tônus muscular global que pode ser obtido por exercícios aeróbicos leves constantes (corrida, bike, natação), musculação de baixo peso (nada
de bombas ou hipertrofias exageradas, isso se reflete na voz – ela soa tensa),
os trabalhos de reeducação postural e consciência corporal são bem-vindos,
sempre com moderação (RPG, Pilates, Técnica de Alexander, Gyrotonic – é
preciso cuidado apenas com excesso de tensão abdominal, o apoio pode ficar
muito rígido). Indispensável ao ator-cantor de musical é a aula de dança (de
preferência ballet clássico seguido das outras modalidades mais comuns ao
musical – jazz, sapateado e dança contemporânea).
O ator-cantor de musical que não estuda música pode vir a ter restrições
na sua carreira. Os musicais apresentam seções de conjuntos (ensembles) que
por vezes são complexas, e vários candidatos não passam nas audições por
causa disso. Quem quer entrar no mercado ou ficar nele por muito tempo deve
tomar aulas de algum instrumento harmônico e de percepção musical (teoria
musical básica, reconhecer intervalos e acordes).
Quanto aos cuidados específicos com a voz, o ator-cantor de musicais precisa conhecer seu aparelho fonador, suas limitações e ter uma técnica muito
sólida. Não é possível cantar 5 a 7 espetáculos por semana sem um autocon-

hecimento vocal (nos EUA às vezes chegam a 9). O cantor deve ter uma equipe
de otorrino/alergista, fonoaudiólogo e professor de canto/coach vocal. Como
os grandes centros Rio e São Paulo são extremamente poluídos e os teatros
são empoeirados e mofados, a maioria dos cantores está mais exposta às alergias. Sem o cuidado sistemático da voz e uma supervisão médica adequada,
o cantor profissional corre o risco de cancelar espetáculos e perder credibilidade no mercado. Falta de comprometimento é falta de compromisso consigo
mesmo, com seu instrumento vocal único e especial.
Mas o principal preparo que um ator-cantor deve buscar é o da interpretação. Temos visto vários alunos cantores sendo reprovados nas audições, por
não terem treinamento teatral adequado. Muitos não sabem nem andar, falar,
articular. Outros gesticulam de maneira excessiva, equivocada, não sabem o
que é base e foco. A maioria não recebe nenhum tipo de instrução nessa direção. O preparo técnico teatral é a base do teatro musical, porque antes de
ser musical, é teatro – texto, história, vida.
Competitividade tem dois aspectos: a competição com o outro e a competição consigo mesmo. Competir é saudável quando o artista está em busca
de sua própria excelência pessoal, estudando adequadamente todos os aspectos descritos anteriormente. Se um ator-cantor de musical almeja reconhecimento, deve buscar a excelência. Em algum momento da carreira ele receberá
seus louros, não importa quando.
A competição com os colegas é egocêntrica e dispensável. Para existir um
musical são necessários protagonistas, atores coadjuvantes e coro. Não há
espaço para todos serem protagonistas. E quanto maior a responsabilidade
do papel, menor é a liberdade pessoal do cantor, mais restrições ele terá. São
escolhas. Protagonistas devem tomar cuidados redobrados com a voz, com repouso e disciplina em geral. Os cantores que gostam de ter uma vida menos
regrada não devem pensar em papéis principais, a menos que queiram mudar
de comportamento.
A falta de noção do que é bom ou ruim é um dos aspectos que leva muitos
alunos a não procurarem preparo. O teatro musical admite estéticas diversas
admitindo diferentes níveis de exigência para atuação e canto. Com isso, o público passa a ter dificuldades em estabelecer parâmetros para criticar. Belas
vozes podem impressionar, mas se não houver verdade no texto, o público dispersa e deixa de se envolver com a história. O inverso também causa certo
incômodo. Como o nível técnico dos cantores brasileiros vem crescendo, o público está começando a reconhecer bons cantores e exigindo que sejam bons
atores também.

professores
DANIEL DALBERTO
Professor de Teatro
Bacharel em Artes Cênicas, formado pela Unicamp
em 2003. Ator, Diretor e professor de teatro. De 2007 a
2015 vem ministrando oficinas de iniciação teatral no
Colégio Lyon Campinas para crianças de 6 a 10 anos.
Desde 2008 ministra oficinas de jogos teatrais na Escola Brasinha, em Campinas, para crianças de 3 a 5 anos.
Atua como “oficineiro” desde a sua formação em 2003
tendo participado da criação e execução de oficinas, em
parceria com a ASSAOC – Associação Amigos das Oficinas
Culturais do Estado de São Paulo, como “Improvisação –
Um Treinamento para o Ator”, “Teatro Épico”, “Expressão Vocal”,
dentre outras, em várias cidades do interior do estado de São Paulo. Como ator atuou em inúmeras peças, entre elas “Tempestade”, de W. Shakespeare com direção
de Verônica Fabrini (Boa Companhia), “Louco para Amar”, de Sam Shepard, com
direção de Matteo Bonfitto e “O Círculo de Giz Caucasiano”, de Bertolt Brecht com
direção de Marcelo Lazzaratto (Cia de Teatro Elevador Panorâmico).
Esteve em cartaz de 2006 a 2009 com a premiada peça “Era...Uma Vez?”, dirigida
por Alexandre Caetano (Boa Companhia) e integra a companhia Terraço Teatro,
com a qual recebeu o prêmio de melhor ator em festivais como o V Festival de Teatro de Mogi Mirim – SP. Participou também do prêmio Criação Teatral Volkswagen, no Teatro Municipal de São Paulo em 2004, com a peça “Otelo para Todos os
Brasileiros”, de Antônio Abujamra e direção de Marcelo Lazzaratto. Dirigiu importantes peças como “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna e “Revolução
na América do Sul”, de Augusto Boal. Atua como preparador vocal desde 2001 em
espetáculos como “As Cruzadas” de Michel Azama e direção de Jean Jeaques Mutin e “O Círculo de Giz Caucasiano” de Bertolt Brecht, com direção de Marcelo Lazzaratto. Em 2007 fez a preparação vocal do espetáculo “Carolinas” da Cia. Vidraça,
dirigida por Robson Haderchpek. Dirigiu em 2008 o espetáculo “A Invasão” de Dias
Gomes com alunos do Núcleo de Ensino Terraço Teatro e “Rádio Alô Você” com
alunos carentes do Projeto de Crianças da Petrobrás. É também professor de teatro nas áreas de interpretação, improvisação, expressão vocal e concepção cênica. Em 2009 estreou, como diretor musical e ator, o espetáculo infantil “Entrando
Numa Suja” com a Terraço Teatro. Desde 2011 participa do projeto “Fred e Tal – Os
ratinhos Cantores”, esquete para crianças sobre o meio ambiente.
Atualmente dirige espetáculos musicais como “SHREK” da Art American Dance e
“Simba – O Rei Leão” da Iris Ativa - Lina Penteado.

Caroline Blumer
Professora de Canto
Mestranda em Educação Musical e Bacharel em
Música Popular pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Atua como educadora musical
e oficineira, preparadora vocal, diretora musical,
cantora e instrumentista performance.
Como educadora e oficineira, ministrou as disciplinas
Canto Popular e Canto para o Ator nos Cursos
Técnicos de Música e Teatro do Conservatório Carlos
Gomes, Campinas, de 2005 à 2011; ministrou “Oficina
de Improvisação Vocal” para adolescentes nas UnaspCamoinas, em 2013; foi orientadora vocal nos Cursos e
Oficinas de Teatro Musical oferecidos na Academia de Ballet Lina Penteado,
Campinas, de 2007 à 2013; foi orientadora vocal nos Cursos de Teatro Musical
ministrados na Academia Art American Dance, Americana, de 2008 à 2010; atua
desde 2008 como professora de Música e Canto no Instituto Ser – Senso Educação
Reintegrada de Campinas onde desenvolve trabalho de educação musical com
autistas e dirige um coral formado por pais, pessoas da comunidade e portadores
de deficiência. Em 2010 participou do programa de debates Palavras Cruzadas,
RTV da Unicamp, cujo o Tema foi A Volta da Música no Currículo Escolar. Além de
diversas capacitações e workshops nas áreas de teatro musical e autismo, em 2014
foi palestrante e participante no 1º Seminário Nacional de Música e Saúde com
o trabalho de “Educação Musical aliada a Psicomotricidade com Adolescentes e
Adultos com TEA”, em Piracicaba.
Como preparadora vocal e diretora musical atuou em diversos espetáculos
dentre os quais estão The Best of Musicals produzido pelo Conserv. Carlos Gomes;
Godspell, Ópera do Malandro, O Rei Leão e Wicked produzidos pela Academia
Lina Penteado; A Pequena Sereia e Shrek produzidos pela Academia Art American
Dance; Quasímodo – O Corcunda de Notre Dame; Love, Love, Love – Adapt. de
Sonhos de Uma Noite de Verão (Shakespeare) com canções dos Beatles; O
Mambembe e Robin Hood produzidos pelo Instituto Ser.
Como cantora e musicista participou como solista dos “Conciertos de Navidad”
em Havana e Matanzas (Cuba) acompanhada pela Orq. Solistas de Havana e Jazz
Sinfônica de Brasília (OCBrass) em 2005; é co-fundadora do grupo Soul Brasuca
Trio, com o qual realizou releituras de grandes clássicos do Jazz e da Música
Brasileira durante 8 anos. É criadora do projeto “Encuentro”, espetáculo musical
que explora o encontro de diversas linguagens e sonoridades musicais utilizando a
voz e o piano, contemplado em 2012 pelo programa de incentivo a cultura ProAC
- ICMS e executado em 2013 e 2014 com 12 apresentações pelo estado de S. Paulo.
Em todos os seus campos de atuação seja como educadora, diretora musical ou
artista performance procura empenhar-se de forma especial no sentido de aliar
o fazer musical ao desenvolvimento humano bem como de suas habilidades
individuais e sociais.

VANESSA FRANÇA
Professora de Dança
Bailarina, Professora, Diretora e Coreografa de Jazz e
Dança de Rua, formada pelo Centro Cultural Vicente
Musselli da cidade de Valinhos-SP, ministra oficinas de
Jazz, Musical e Dança de Rua na Região Metropolitana
de Campinas desde 2010.
Tem em seu currículo aulas e workshops com professores renomados, tais como Fernanda Chamma, Alonso Barros e Caio Nunes.
Coreógrafa premiada em grandes Festivais Nacionais e
Internacionais como, Festival de Dança de Joinville-SC,
Tanzolymp na cidade de Berlim-DE, Mundial na cidade de Las
Vegas-US.
Coreógrafa do Musical “Matilda” da Academia “Olmos Ballet” da cidade de Campinas-SP em 2015.
Atualmente, como professora concursada, ministra aulas e oficinas regulares em
projetos sociais e no Centro Cultural Vicente Musseli, ambos na cidade de Valinhos-SP, com crianças e adolescentes a partir de sete anos.
Como Professora e Coreógrafa, atua também no “Estúdio Broadway”, na cidade
de Paulínia-SP, com direção de Fernanda Chamma, com alunos entre 9 e 18 anos,
na Academia Olmos Ballet e no Conservatório “Carlos Gomes”, Escola Técnica em
Dança, ambos na cidade de Campinas-SP.
Como diretora e coreografa da Companhia “Ballet das Ruas” e do Grupo “Step
Company”, desenvolveu espetáculos como:
- “Spartacus” - turnê pelo Proac nos anos de 2013 e 2014;
- “As Menininhas” do Caderno Tilibra - turnê pelo Proac em 2014 e 2015 - este
voltado para crianças carentes e de escolas públicas.
- “Marias” - teve sua estréia na cidade de Valinhos-SP e foi selecionado para fazer
parte do projeto Camdança em 2015.
Participou como coreógrafa e como um dos personagens principais do Musical
“Laquê” do Centro Cultural de Valinhos, no ano de 2010, espetáculo baseado no
musical “Hair Spray”, no personagem de Penny.

Aqui No Mar
Música: Under The Sea
Musical: The Little Mermaid
MENINOS:
Um peixe vive contente
Aqui debaixo do mar
MENINAS:
E o peixe que vai pra terra
Não sabe onde vai parar
MENINOS:
Às vezes vai pra um aquário O que
não é ruim de fato TODOS
Mas quando o homem tem fome
SOLO: O peixe vai para o prato
MENINAS: (oh,oh)
MENINOS - melodia
MENINAS - backing
Aqui no mar (aqui no mar) Aqui no
mar (aqui no mar)
Ninguém nos segue, nem nos
persegue pra nos fritar
(aqui no mar)
TODOS:
Se os peixes querem ver o sol
Tomem cuidado com o anzol
Até o escuro é mais seguro aqui no
mar
MENINAS - melodia
MENINOS - backing
Aqui no mar (aqui no mar) Onde eu
nasci (Onde eu nasci)
Neste oceano entra e sai ano, tem
tudo aqui (tem tudo aqui)

TODOS:
Os peixes param de nadar Quando é
hora de tocar
Temos a bossa que é toda nossa Aqui
no mar
(parte instrumental – coreô)
MENINOS - melodia
MENINAS - backing
Aqui no mar (aqui no mar) Aqui no
mar (aqui no mar)
Ninguém nos segue, nem nos
persegue pra nos fritar
(aqui no mar)
TODOS:
Se os peixes querem ver o sol Tomem
cuidado com o anzol
Até o escuro é mais seguro aqui no
mar
Os peixes param de nadar Quando é
hora de tocar
Temos a bossa que é toda nossa Aqui
no mar

Supercalifragilisticoexpialidoce
Musical: Mary Poppins

TODOS:
É...
Supercalifragilisticoexpialidoce
Sei que o som dessa palavra não é
nada doce,
A pessoa que falar vai parecer
precoce
Supercalifragilisticoexpialidoce
Papiriparapara... Papiriparapara...
Papiriparapara...Papiriparapara.

(parte instrumental – coreô)

MENINAS:
se o gato comer sua
língua não há o que temer...
só lembre da palavra e terá muito o
que dizer!

SUSSURRANDO
Supercalifragilistico

MENINOS:
Mas se você for abusar, sua vida vai
mudar
Consoantes e vogais irão
impresionar!
TODOS:
É...
Supercalifragilisticoexpialidoce
Sei que o som dessa palavra não é
nada doce,
A pessoa que falar vai parecer
precoce
Supercalifragilisticoexpialidoce
Papiriparapara... Papiriparapara...
Papiriparapara...Papiriparapara.
Paparapara...parapara...
Parapara...Paparapara...

TODOS:
É...
Supercalifragilisticoexpialidoce
Sei que o som dessa palavra não é
nada doce,
A pessoa que falar vai parecer
precoce
Supercalifragilistico

TODOS
Supercalifragilisticoexpialidoce!
Supercalifragilisticoexpialidoce!

Seasons of Love
Musical: Rent

TODOS
Quinhentos e vinte e cinco mil e
seiscentos minutos
Quinhentos e vinte e cinco mil
momentos bons
Quinhentos e vinte e cinco mil e
seiscentos minutos
Como se mede....um ano a mais?
Em dias? Em sonhos?
Em beijos, em Coca-Colas ?
Em noites, em sons
No riso e na dor
Em quinhentos e vinte e cinco mil e
seiscentos minutos
Como você mede um ano pra viver?
Meça em amor
Meça em amor
Meça em amor
Meça em amor
MENINAS:
Tempos de amor
RAPAZES:
A-a-a-a-mor
MENINAS:
Tempos de amor
RAPAZES:
A-a-a-a-mor
RAPAZES:
Quinhentos e vinte e cinco mil e
seiscentos minutos
Quinhentos e vinte e cinco mil...
Sonhos que se quer Quinhentos
e vinte e cinco mil e seiscentos
minutos
Como medir a vida de um homem
Ou de uma mulher?

MENINAS:
Em lições que se aprendeu Ou nas
vezes que errou? Em pontes que
ergue
Ou no canto que chorou?
TODOS:
A hora... é agora!
Essa história não tem fim De celebrar
um ano a mais Pra você e pra mim
Meça em amor Meça em amor Meça
em amor Meça em amor
SOLISTA:
Meça sua vida em amor
MENINAS:
Tempos de amor
RAPAZES:
A-a-a-a-mor
MENINAS:
Tempos de amor
RAPAZES:
A-a-a-a-mor

Nós Vamos Juntos
Música: We Go Together
Musical: Grease

MENINAS:
Nós Vamos juntos Como rama lama
lama Ka dinga da ding dong
MENINOS:
Lembrando pra sempre
Como shoobop sha wadda wadda
Yippity boom de boom

TODOS:
Dançar até o dia clarear.
Grupo 1: Rama lama lama ka dinga
da dinga dong
Grupo 2: shoobop sha wadda wadda
yippity boom de boom

TODOS:
Chang chang
Changitty chang shoobop
E nós vamos curtir,
Oooh, Yeah!

Grupo 3: Chang Chang
Changitty chang shoobop

MENINOS:
Nós somos assim
como dip dadip dadip doowop da
doobee doo

TODOS
A wop baba lubob A wop bam boom
Um para o outro
Como A wop baba lubob A wop bam
boom
Como você é shananananana yippity
boom de boom
Chang chang
chang -itty chang shoo bop Todos em
uma só voz oooh, yeah!
Juntos sempre juntos (4x)

MENINAS:
Vamos cantar
Boogedy boogedy boogedy boogedy
Shooby doowop shebop.
TODOS:
Chang chang
Changitty chang shoobop, Todos em
uma só voz, wa,wa,wa,wa,a!
MENINOS (melodia)
MENINAS (backing)
Quando à noite chegar (Uh,Uh)
Estrelas vão brilhar (Uh,Uh)
E o amor vai pulsar. (Uh, Uh, Uh, Uh)
Num baile de verão (Uh,Uh)
nós vamos arrasar,

Grupo 4: Dip dadip dadip
Doowop da doobee doo

Hakuna Matata
Musical: O Rei Leão

SOLISTA 1: HaKuna Matata
SOLISTA 2: É lindo dizer
SOLISTA 3: HaKuna matata
SOLISTA 4: sim vai entender
TODOS:
Os seus problemas você deve
esquecer, isso é viver
é aprender
HaKuna matata
MENINAS: Ouça
MENINAS: Quando ele era um
Filhote...
MENINOS: Quando eu era um
filhóóóóóte
MENINAS: É foi Bom Isso, hein?
MENINOS: Obrigado!
MENINAS:
Sentiu que seu cheiro era de um
porcalhão
Esvaziava a savana depois da
refeição...
MENINOS:
Era Só Eu Chegar, e era um
tormento.
Quando via todo mundo sentar
contra o vento.
Ai que vexame!!

MENINOS: Me sentia tão triste!!
MENINAS: Se Sentia Triste
MENINOS: Cada vez que eu...
MENINAS: Ei Pumba, na frente das
crianças não...
MENINOS: Ah, desculpe!
TODOS:
HaKuna Matata, é lindo dizer. HaKuna
Matata, sim vai entender.
MENINOS: Os seus problemas, você
deve esquecer.
MENINAS: é isso aí garoto
MENINOS: Isso é viver
MENINAS: é aprender!
MENINOS: Hakuna Matata
(Solo instrumental - Coreô)
TODOS: HaKuna Matata, HaKuna
Matata, HaKuna Matata, HaKuna
MENINOS: Os seus problemas você
deve esquecer
MENINAS: Isso é viver, é aprender...

MENINOS: Quis mudar meu nome!!!

TODOS:
HAKuna matata HAKuna matata
HaKuna matata HaKuna matata
HaKuuuuuuuuna matata

MENINAS: Ah, que que tem o nome?

iiiiiiiié.

MENINAS: Era um vexame.

MAMMA MIA

Musical: Mamma Mia (Abba)

MENINAS - melodia
MENINOS - backing
Me enganou uma vez Nunca soube
por quê (Mamma Mia! Mamma Mia!)
Não podia fugir
Nem tentar me esconder
(Mamma Mia! Mamma Mia!)
MENINOS:
Meu coração nunca aprendeu Esta
lição
Este fogo ainda está em mim Como
pude te amar assim?
TODOS:
Um olhar e já não sei mais quem sou
Se piscar, então não sei onde estou
Mamma Mia! Outra vez igual!
Meu Deus! Ai! Eu não resisto!
Mamma Mia! Sempre acabo mal
Meu Deus! Ai! Porque eu insisto?
Meu coração partido Em busca de
um sentido
Ai, Ai, desde que te vi sumir
Mamma Mia, agora já sei
Ai, Ai, não vou te deixar partir
MENINAS - melodia
MENINOS - backing
Me sentia tão mal Foi tão triste
acabar
(Mamma Mia! Mamma Mia!)
Não podia chorar Sem alguém pra
notar
(Mamma Mia! Mamma Mia!)

MENINOS:
Meu coração nunca aprendeu esta
lição
Este fogo ainda está em mim
Como pude te amar assim?
TODOS:
Um olhar e já não sei mais quem sou
Se piscar, então não sei onde estou
Mamma Mia! Outra vez igual!
Meu Deus! Ai! Eu não resisto!
Mamma Mia!
Sempre acabo mal
Meu Deus! Ai! Porque eu insisto?
Meu coração partido Em busca de um
sentido
Ai, Ai, desde que te vi sumir Mamma
Mia, agora já sei
Ai, Ai, não vou te deixar partir

Oh Happy Day
Musical: Sister Act

SOLISTAS - Melodia
CORO - Backing
Oh happy day (oh happy day)
Oh happy day (oh happy day)

SOLISTAS - Melodia
CORO - Backing
Oh happy day (oh happy day) Oh
happy day (oh happy day)

When Jesus washed
(when Jesus washed)

When Jesus washed
(when Jesus washed)

When Jesus washed
(when Jesus washed)

When Jesus washed
(when Jesus washed)

Jesus washed
(when Jesus washed)

Jesus washed
(when Jesus washed)

Washed my sins away
(oh happy day)

Washed my sins away
(oh happy day)

Oh happy day
(oh happy day)

Oh happy day
(oh happy day)

La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la
La,la,la,la,la,la,la
La,la,la,la,la,la,la
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la

(solo instrumental - Hip-Hop)

CORO- Melodia
SOLISTAS - Backing
He taught me how
(oh, He taught me how)

CORO - Melodia
SOLISTAS- Backing
Hey
oh happy day
I’m talking about the happy days oh
happy day
Oh yeah, sing it, sing it, sing it, oh
happy day

To wash
(to wash, to wash)

Oh, oh, oh happy days oh happy day
Yeah happy day oh happy day
Oh, oh, oh

Fight and pray
(to fight and pray)

TODOS:
Oh happy day!

Fight and pray
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