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PROJETO PARA APRESENTAÇÃO 

 

 

APRESENTAÇÃO 
O CURSO DE INTERPRETAÇÃO TEATRAL do Teatro Municipal de Cabo Frio, 

além da sua assiduidade anual, já na sua quarta sessão, tem  como peculiaridade, em 

conjunto com os alunos, sempre apresentar um resultado ao final do curso que os 

exercite à um processo de montagem. Como em sua maioria são jovens, a escolha de 

um texto com realces realistas e discutindo problemas das sua faixa etária, quase que 

sempre, acaba rendendo frutos importantíssimos no que diz respeito ao entendimento do 

conteúdo, composição de personagem, alem de contribui enormemente para a sua 

leitura critica do dia a dia. 
 

 

O TEXTO 
A escolha da FACA DE DOIS GUMES, alem de oferecer os subsídios acima citados, 

oferece um material dramaturgico de excelente qualidade, no que diz respeito à fluência 

dos diálogos. Ele narra o envolvimento de jovens de uma comunidade carente e seu 

envolvimento com o uso e o tráfico de drogas. Míriam que namora Pedro, soldado do 

traficante Maravilha, tomada por uma decisão de não fazer mais avião na escola para o 

namorado, resolve dispensar a droga e falar com o traficante. Diante do vacilo da 

Míriam, o mesmo acaba por estuprá-la para dar uma lição e fazer um teste de "machão" 

com o Pedro. Duas vizinhas, uma carola da igreja e uma pagodeira fazem a narrativa 

coloquial da história. O texto alem de ter momentos de singular comicidade, desnuda o 

que esta por trás do uso de drogas ilícitas, alem de favorecer uma importante  reflexão 

critica sobre as drogas, violência e manipulação social.  

 

 

O ESPETÁCULO 
Com um cenário realista, composto por um interior de um casebre (casa da avó de 

Míriam), o interior de uma birosca (ponto onde rola uma comemoração da tomada do 

ponto) e telões pendurados que fazem a ambientação dessas comunidades. Doze 

personagens trafegam pelo espaço desenvolvendo seus personagens com peculiaridade 

realista, oferecendo ótimo material dramático para discutir sobre o tema. O espetáculo é 

desaconselhavel para menores de catorze anos. 
 

 

FICHA TÉCNICA 
Atores- FELIPE, ROMAR, ANDERSON, MARCOS, VIDAL E WILLIAM 

Atrizes- BÁRBARA, DALILA, MARINA, CÁSSIA, ELIZABETH, BIANCA, BRUNA, NÍDIA E 
DANIELA 

Iluminação – JOSUÉ BEZERRA 

Telões- NÍDIA 

Texto, cenário e direção- JOSÉ FACURY HELUY 
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