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Tradução de Millôr Fernandes Direção de José Henrique

Comédia de Molière



 Henriqueta e Armanda são as duas filhas de Filomena e Crisaldo, um fidalgo da alta sociedade parisiense. 

Filomena deslumbra-se com o mundo das letras e da filosofia a ponto de querer casar Henriqueta com Tremembó, um 

oportunista que visa conseguir, através de seus versos, a mão e o dote de umadas moças. Mas Henriqueta – ao 

contrário de sua irmã – não se sensibiliza com os floreios e vã metafísica, preferindo para noivo Cristóvão, um jovem 

preterido por Armanda devida à sua simplicidade intelectual. Com esta trama, Molière – o maior comediante do 

teatro moderna – esmiúça a hipocrisia, a crueldade e outras fraquezas humanas.

 Mais de três séculos após sua primeira apresentação, ocorrida em 1672, AS ERUDITAS  continua ágil e 

pertinente.

 Os personagens – o marido – intimidado pela mulher, a socialite deslumbrada com uma pretensa vida 

cultural, um oportunista que semeia sua oca erudição para uma platéia fácil, entre outros – nada perderam de 

vitalidade, e os seus diálogos permanecem tão mordazes quando engraçados. Também nesta obra, Molière 

consegue levar a reflexão de temas universais a graus até então só atingidos por peças trágicas – mostrando que o 

humor é parte, e não adversário, da inteligênca.

a Peça



 Como toda obra de gênio, o teatro de Molière se 

eternizou porque consegue aprender e dar forma a 

aspectos essenciais da natureza humana.

 Mudam os tempos e os costumes, mas os moldes 

sociais continuam norteados pelas paixões humanas.

 As experiências de trazer para os nossos dias 

peças clássicas podem ser interessantes sob um aspecto 

formal, mas os retratos humanos e sociais traçados por 

Shakespeare, Cervantes ou Molière, dispensam qualquer 

atualização. Justamente por captarem a perenidade dos 

caráteres humanos por debaixo dos usos e costumes de 

suas próprias épocas é que são geniais.

 Partimos da noção brokeana de espaço vazio, com 

um mínimo de elementos cenográficos e grande destaque 

para os figurinos. Toda a ênfase da encenação será 

colocada sobre a representação, numa linha menos 

caricata, situando-se o ator como o agente imediato do 

ato teatral. 

Atualidade de Molière
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Chancela: Apresenta Exclusivo

- Uma sessão exclusiva para convidados do Apresentador;

- Cota de convites durante a temporada;

- Mídia impressa (Jornais e Guias de Cultura);

- Mídia radiofônica;

- Aplicação da logomarca do Apresentador em todo material gráfico para divulgação;

- Aplicação da logomarca do Apresentador no programa de mão do espetáculo mais uma página       

   institucional fornecida pelo Apresentador;

- Aplicação da logomarca em banner a ser exposto na área internas e/ou externa do Teatro (externa caso 

  o Teatro possua área específica para isso);

- Veiculação de vídeo institucional da empresa antes do início de todas as sessões 

  (Duração 1 min com vídeo fornecido pelo Apresentador);

- Locução em OFF antes do início do espetáculo 

  (caso o Teatro não disponha de equipamento para veicular vídeo de abertura);

- Entidade/Instituição/Escola a ser beneficiada com 2.000 ingressos gratuitos;

- Menção da marca nos releases da Assessoria de Imprensa;

- Cobertura dos principais veículos de comunicação na sessão de Pré Estreia;

- Distribuição de 1.000 ingressos para estudantes da Rede Pública de Ensino.

 

COTAS & CONTRAPARTIDAS DISPONÍVEIS



Chancela: Patrocínio

- Uma sessão exclusiva para convidados dos Patrocinadores e apoiadores;

- Cota de convites durante a temporada;

- Mídia impressa (Guias de Cultura);

- Mídia Metrô Rio;

- Aplicação da logomarca do Patrocinador em todo material gráfico para divulgação;

- Aplicação da logomarca do Patrocinador no programa de mão do espetáculo mais uma página 

institucional fornecida pelo Patrocinador;

- Aplicação da logomarca em banner a ser exposto na área internas e/ou externa do Teatro 

(externa caso o Teatro possua área específica para isso);

-  Locução em OFF antes do início do espetáculo (caso o Teatro não disponha de equipamento para 

veicular vídeo de abertura);

- Desconto na Bilheteria de até 50% para Clientes do Patrocinador;

- Menção da marca nos releases da Assessoria de Imprensa;

- Cobertura dos principais veıćulos de comunicação na sessão de Pré Estreia;

- Distribuição de 1.000 ingressos para estudantes da Rede Pública de Ensino.

COTAS & CONTRAPARTIDAS DISPONÍVEIS

continua



CONTRAPARTIDAS SOCIAIS

OFICINA GRATUITA PARA JOVENS

1) Duração Dezesseis semanas. Aulas uma vez por semana com duração de aproximadamente três horas.

2) Quantidade de Participantes Mínimo de dez e máximo de trinta pessoas.

3) Faixa Etária Entre 13 e 21 anos.

4) Local Sala ampla, espaço ao ar livre ou palco.

5) Objetivos Promover o contato com a linguagem cênica, especificamente o teatro; Auxiliar a pessoa a descobrir sua 
potencialidade expressiva e comunicativa; Mostrar a importância do trabalho em grupo; Fomentar no participante o 
interesse por este tipo de arte; Colaborar com o processo de autoconhecimento e desenvolvimento da pessoa. 
Realizar uma apresentação ao final do curso, seguida de um debate, para que os convidados dos alunos possam 
perceber seu aprendizado.

6) Conteúdos Desenvolvidos Expressão corporal e vocal. Jogos teatrais. Jogos em dupla e jogos coletivos. 
Improvisações. Exercício Cênico.

continua



DESCRIÇÃO DAS AULAS

1) Aquecimento. O aquecimento corporal consiste em uma série de exercícios que cada aluno realizará individualmente, 
seguindo as orientações do professor. Os movimentos têm três funções: primeiro, relaxamento; segundo, 
aquecimento; terceiro, alongamento. Após o corpo estar pronto realiza-se um aquecimento vocal. Este consiste em 
exercícios de respiração, entonação, projeção e articulação. Após este momento o aluno está preparado para realizar os 
exercícios propostos na aula sem prejudicar seu corpo ou sua voz, além de poder utilizá-lo em seu favor, explorando suas 
potencialidades.

2) Andar pelo espaço +nomes. Todos andando pelo espaço. O professor dá ordens para que os participantes ocupem 
bem o espaço, sem deixar buracos, não andar em círculos e não olhar para o chão. Pede para alterarem a velocidade 
marcando verbalmente um velocímetro que varia de um a dez (velocidade mínima à velocidade máxima). Mais tarde, o 
objetivo é que todos consigam parar ao mesmo tempo e voltar a andar ao mesmo tempo. Depois devem andar ombro a 
ombro seguindo a numeração que o professor disser (duplas, trios etc). Por último, quando o professor der o sinal, cada 
um deve se aproximar do colega que estiver mais perto e dizer seu nome. Mais tarde ele deve dizer o nome do colega.

3) Jogo dos Comandos. Todos andando pelo espaço. O professor fala em voz alta os números. A cada número está 
associado um comando. Por exemplo: 1 pular; 2 gritar, 3 fingir de morto, 4 abraçar a pessoa mais próxima etc. 4) Espelho. 
Em duplas, um participante de frente para o outro. As duplas estão espalhadas pelo espaço. Eles decidem entre si quem 
iniciará o jogo. O participante que iniciar o jogo estará no comando dos movimentos. Ele irá se movimentar como se 
estivesse em frente.

CONTRAPARTIDAS SOCIAIS



Contatos

L.W. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
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CENTRO

RIO DE JANEIRO – RJ

CEP – 20061-030

CNPJ N° 08.575.048/0001-30

I.M. 400461-2

Contato:

Edmundo Lippi (21) 98306-5366

Email: cialimite@gmail.com 
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