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Associação cultural capixaba promove  

ensino a distância de audiovisual e de cênicas 

Programação de cursos já acontecem e inscrições para  

as oficinas com bolsas ainda estão abertas  

 

Comunicação Social | Cinecena Capixaba 

Divino de São Lourenço, 31 de maio de 2021 

As inscrições para algumas oficinas da escola livre audiovisual e cênica da Associação Circo Teatro 

Capixaba, com sede em Patrimônio da Penha, ainda estão abertas e oferecem bolsas de estudo de 

R$200. A programação pedagógica será desenvolvida por meio de aulas virtuais síncronas e 

assíncronas (com e sem a interação imediata do instrutor). 

As aulas são ministradas em formato Ensino à Distância (EAD), com aulas síncronas e assíncronas pela 

internet. O Curso de Audiovisual e o Curso de Teatro tiveram todas as vagas preenchidas e já 

acontecem com turmas de jovens de 18 a 29 anos de todo o Espírito Santo. São trinta alunos em cada 

curso com duração de 100 horas/aulas assistindo a até junho aulas de Interpretação, Técnica Vocal, 

Performance e Improvisação, Preparação Corporal e História do Teatro Latino-americano, no caso do 

Teatro, e Edição e Captação de Áudio, Edição e Captação de Imagens, Iluminação para Vídeo, 

Preparação do Ator para Vídeo e Roteiro, no caso do audiovisual. 

AULAS ONLINE 

Os alunos são selecionados através do preenchimento de um formulário eletrônico no website da 

escola e recebem um bolsa educacional no valor de R$ 500 para os cursos, para pessoas com 

experiências prévias na área, e de R$ 200 para as oficinais, sem pré-requisitos. As bolsas são pagas 

para alunos que tenham pelo menos 70% de presença e 70% das atividades realizadas.  

São doze oficinas de junho a julho com vinte vagas cada e duração de 30 horas/aulas de variadas 

áreas de atuação da produção cênica. Já tiveram as inscrições encerradas e estão previstas para 

iniciar na semana do dia 21.06: Elaboração de Projetos Culturais; Maquiagem e Caracterização; 

Produção de Eventos Culturais; Produção de vídeo para celular (do roteiro à distribuição); e Projetos 

de Criação, Investigação Artística e Escrita Criativa. Ainda estão com inscrições abertas as oficinas: 
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Cenopoesia; História do Palhaço Brasileiro; Performance e as novas tecnologias; Sonoplastia de 

Teatro; Teatro de Bonecos; Teatro de Rua; e Técnicas Circenses.  

As inscrições podem ser realizadas através do preenchimento de um formulário eletrônico no site da 

escola: www.cinecenacapixaba.art. O resultado dos selecionados é divulgado no próprio site.  

O projeto de capacitação conta com a Coordenação Geral de Willian Rodrigues e a Coordenação 

Pedagógica de Margareth Galvão, tendo sido contemplado pelo edital Trilhas da Cultura, para ações 

de formação e capacitação em atividades artísticas e culturais no Espírito Santo, que recebeu 

recursos da Lei Aldir Blanc via Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (SECULT-ES).  

Willian, que é membro da Rede Brasileira de Teatro de Rua e da Academia de Letras e Artes de 

Colatina, é Secretário Executivo da Associação Circo Teatro Capixaba desde 2002, quando foi 

responsável por sua fundação junto à comunidade aos pés da Serra do Caparaó, no município de 

Divino de São Lourenço, que faz divisa com Minas Gerais no sudoeste capixaba.  

A associação, ao longo dos anos, foi promotora de diversas iniciativas culturais em todo o Espírito 

Santo, como, dentre outros, os projetos “De Olho no Duto” (2018-2019), “20 anos Circo Teatro 

Capixaba” (2020), “5° Zona Rural: Encontro de Ritos, Teatro de Rua e Palhaçaria” (2021), além dos 

espetáculos “M'borayu” (2012), “Pé de que tem” (2012) e “Palhaços: Patifes ou Heróis” (2020). 

Na administração está Thiago Araujo, antropólogo e palhaço que é parceiro de cena de Willian e 

colaborador da Circo Teatro Capixaba desde 2018. No corpo docente estão Carol Covre, Catin Nardi, 

César Batista, César Huapaya, Dori Santana, Junio Santos, Luana Eva, Ludmila Porto, Melina Galante, 

Natalie Mirêdia, Priscila Huapaya, Ray Lima, Rodrigo Aragão, Soraya Nunes, Suely Bispo, Taís Ribeiro 

Lobo, Thiago Araújo, Vanessia Gomes, Willian Rodrigues, Willian Rubim e Wilson Coelho. 

A parceria com Margareth Galvão, que é atriz pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul, São 

Paulo, vem de longa data. Willian e Margareth participaram juntos de encenações que ganharam 

notoriedade na cena teatral capixaba, como a peça teatral “Caravanas da Paixão”, com direção dela, 

pela qual receberam o prêmio de Melhor Espetáculo de Rua no Festival de Teatro de São Mateus, em 

2007. Margareth é aclamada do público e da crítica por sua destacada participação como atriz em 

produções do Cinema Capixaba e nacionais brasileiras, com homenagens nos festivais de Vitória, 

Muqui e Santa Teresa, no Espírito Santo. Por sua experiência durante vários anos como professora 

de interpretação na Escola de Teatro e Dança FAFI, em Vitória, foi convidada pela associação para 

assumir a abordagem educacional da iniciativa. 

O projeto, inserido no contexto pandêmico da Covid-19 como apto a receber o auxílio emergencial 

ao setor produtivo cultural através da Lei Aldir Blanc, que é resultado de uma longa luta do setor ao 

longo dos anos pela garantia dos direitos de todo cidadão de acesso a bens culturais, traz novos 

parâmetros para o ensino das artes no Espírito Santo. Uma vez que está adequado às contingências 

de isolamento social como medida preventiva para evitar a propagação da doença e utiliza a 

tecnologia como forte aliada para a proteção dos professores e dos alunos, a escola pode simbolizar 

um incremento nos modos de realizar programas educacionais na comunidade cultural capixaba.  

– É um momento realmente muito difícil para todos, que precisa ser enfrentado como oportunidade 

para a criação de novas abordagens. – considera Willian. – Há anos trabalhamos com a propagação 

desse saber tradicional que envolve o Circo e o Teatro, e que tentamos sempre multiplicar através 
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de nossos projetos artísticos ou educacionais. Mas agora as limitações impõem outro tipo de atuação, 

já que os encontros, de que são feitas as trocas culturais, infelizmente não podem acontecer agora. 

Também não podemos ficar sem trabalho e as pessoas de um modo geral precisam continuar suas 

vidas, manterem seus planos de desenvolvimento profissional, e é com esse intuito de garantir que 

isso possa acontecer que preparamos o projeto da Cinecena Capixaba, que é antes de qualquer coisa 

uma escola livre.  

–  A associação tem uma experiência longa com pedagogia artística e arte nas comunidades. – pontua 

Thiago. – Esse é com certeza um dos motivos para que o projeto tenha sido selecionado no edital 

Trilhas da Cultura e é também um momento muito interessante de pôr em prática o conceito da 

escola que acreditamos contribuir com essa história. A formação de atores é por si um desafio de 

qualificação psicológica e corporal devido às habilidades desejadas de atuação cênica, ação física, 

mimesis, entre outras. Esse desafio se torna mais complexo quando propomos uma formação virtual. 

Talvez a determinação e a vocação do ator superem tais barreiras, mas o fato é que as artes cênicas 

(teatro, dança, circo, performance, teatro de bonecos) são a base de qualquer cultura. Por isso não 

podemos parar de estimular e difundir esses conhecimentos. – conclui. 

Os cursos e as oficinas permitem o fortalecimento da atuação da Circo Teatro Capixaba junto às 

comunidades de Patrimônio da Penha e de Divino de São Lourenço em diálogo com o setor produtivo 

cultural do Espírito Santo e fomentam o aprendizado das artes na Região Sudeste Brasileira. 

Próximas datas do programa: 

19.06.2021 Encerramento dos cursos 

21.06.2021 Início das oficinas   

31.07.2021 Encerramento das oficinas 

  

 

Atendimento  

capixabacinecena.es@gmail.com 

(27) 999759750 e (27) 998732766 

 

SERVIÇO: 
Inscrições para oficinas abertas. Inscrição via formulário no website da escola. 

 

https://cinecenacapixaba.art/. 

 Facebook Cinecena Capixaba 

https://facebook.com/cinecenacapixaba 

 Instagram Cinecena Capixaba 

https://instagram.com/cinecenacapixaba  

Youtube Cinecena Capixaba 

https://www.youtube.com/channel/UCcGFel85aCRKoOhRQt69IhA 

mailto:capixabacinecena.es@gmail.com
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcinecenacapixaba.art&umid=D3EC84D8-C28C-8C05-BEE8-57FE5F7CE9E5&auth=8a8c08660fd98a755cd0b95645c09d68a33dce39-e51f7d90ea70f791c3a441950013f1335fba0ebf
https://facebook.com/cinecenacapixaba
https://instagram.com/cinecenacapixaba
https://www.youtube.com/channel/UCcGFel85aCRKoOhRQt69IhA
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Contatos: 

Thiago Araujo 

Administrativo 

teatroderuaes@gmail.com 

(27) 998732766 

Peter Boos 

Comunicação Social Cinecena Capixaba 

peterbboos@gmail.com 

+55 21 988451001 
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