
 

 

 



 

Apresentação 
 

O DOENTE IMAGINÁRIO, UMA ADAPTAÇÃO DO CLÁSSICO DE 

MOLIÈRE é livremente adequado da obra “O Doente Imaginário”, última peça 

de teatro escrita por Jean-Baptiste Poquelin. Com classificação indicada para 

os 12 anos, o espetáculo é voltado para jovens e adultos. Tem duração de 50 

minutos e apresenta músicas originais cantadas e tocadas ao vivo. 

 

Com uma estética inspirada em teatro de rua, está montagem é uma releitura do 

clássico de Molière – O Doente Imaginário -, conta a história de Argan, um 

velho rico apaixonado por remédios que quer a todo custo casar sua filha 

Angélica com um Médico charlatão (Dr. Rivotré) para receber consultas sem 

ter gastos. O problema é que Angélica é apaixonada por um jovem simples 

(Cléo) que nada tem a ver com a medicina, o casal se junta a empregada da 

casa (Nieta) tentando desesperadamente ficar junto e fugir da promessa de 

casamento de Argan com o Médico. 

 

Inspirado por essa história, o Grupo Depois do Ensaio traz à cena questões que 

considera importantes nos dias de hoje, como o amor, preconceito social, a 

busca pela felicidade e o empoderamento da figura feminina em um espetáculo 

alegre e repleto de poesia. 

 

O texto busca, de forma sensível, encorajar a imaginação e o senso crítico do 

espectador, presenteando diversas possibilidades, principalmente ao público 

mais jovem de cultivar a criatividade. 

 

Grupo Depois do Ensaio 
 

O Grupo Depois do Ensaio é formado por artistas de teatro que amam a arte e 

acreditam nela como um meio de se expressar. Ele foi criado em 2012 com 

membros de diversas localidades do estado do Rio de Janeiro, que exercem um 

papel social importante por meio da ocupação de espaços públicos ociosos, 

como parques e praças. 

 

O Grupo procura se apresentar nos mais diversos espaços, sejam eles públicos 

ou privados. Tudo com muita pesquisa feita nos encontros, acreditamos que 

arte é "um todo" e o teatro também é uma mistura de poesia, música, circo e 

dança. 

 

O Grupo ministra diversas oficinas de teatro em festivais e escolas para atores 

e não atores, já tendo sido selecionado como um dos Coletivos Residentes do 

Projeto Ocupa Escola, da Prefeitura do Rio de Janeiro ou em intercâmbio com 

a família Cericola tradicional de Circo-Teatro no Brasil já na 5ª geração de 

palhaços. 



 

Proposta de Encenação 
 

Com diversas compreensões, crianças, jovens e adultos poderão se emocionar e 

refletir a respeito das relações humanas, incluindo o amor, a família, o poder e 

os personagens da vida cotidiana. 

 

O figurino conversa com as tradições da França de 1670 e com a cultura 

popular brasileira, explorando as formas de riqueza e pobreza da época, e com 

cores intensas que chamam a atenção pela alegria. 

 

O cenário foi criado a partir do reaproveitamento de diversos objetos, desde 

latas de tinta, bambus, fibras de coco entre outros, que são utilizados de 

diversas formas, adquirindo vários significados, transformando-se em portas, 

camas, cadeiras, entre outros objetos. 

 

Os adereços auxiliam na construção dos personagens e recriam brincadeiras 

adicionadas pela imaginação infantil, além dos instrumentos tocados ao vivo. 

 

A música é um ponto importante, composições originais ajudam na construção 

de uma atmosfera receptiva para que a platéia embarque na história encenada, 

servindo como pano de fundo, desenhando a ambientação das cenas e 

preenchendo a área encenada de magia. 

 

Breve Biografia de Molière 
 

Jean-Baptiste Poquelin, mais conhecido como Molière (Paris, 15 de janeiro de 

1622 — Paris, 17 de Fevereiro de 1673), foi um dramaturgo francês, além de 

ator e encenador, considerado um dos mestres da comédia satírica. Suas peças 

retratam a paradoxal condição do ser humano em suas paixões contraditórias – 

às vezes suas comédias são mais trágicas do que cômicas. Molière usou as suas 

obras para criticar os costumes da época. É considerado o fundador indireto da 

Comédia Francesa. Como encenador, ficou também conhecido pelo seu rigor e 

meticulosidade. Produziu inúmeras obras-primas, O Doente Imaginário é uma 

alta contribuição à cultura mundial. Em 17 de janeiro de 1673, quando 

representava no palco o protagonista de sua última obra, Molière sofreu um 

repentino colapso e morreu poucas horas depois. Não é de se estranhar que o 

mestre do duplo sentido e da dissimulação tenha encerrado sua vida e carreira 

no momento em que encarnava um falso doente. 



 

Mapa de Cenário 

 

 

Mapa de Som 

 



 

Mapa de Luz Completo 
Adaptado a cada espaço 

Plano branco: 

 

 
 

Plano agrupado e numerado: 

 

 
 

Material: 
• 4 Refletores PC (Plano Convexo) 220V 1000W 

• 4 Refletores Elipsoidal  220V 750W 

• 20 Refletores PAR64 #2 110V 1000W 

• 18 Refletores PAR64 #2 110V 1000W 
• Máquina de fumaça DMX 220V 3000W 



 

Objetivo 
 

Popularizar a obra do maior gênio do teatro francês, Molière, mas sem perder 

as inspirações da cultura urbana do povo brasileiro; 

Expandir a cultura popular de teatro, valorizando a literatura teatral; 

Instigar a crítica, a leitura e a busca pelo conhecimento; 

Colaborar com a formação de platéias em espetáculos criados coletivamente 

em grupos de pesquisa. 

 

Publico Alvo 
 

Essa proposta procura todos os públicos maiores de 12 anos. Constantemente 

preocupados com a formação de platéias, o Grupo Depois do Ensaio deseja 

realizar temporadas nos mais diversos espaços, desde parques, praças, teatros e 

espaços alternativos para todos espectadores espontâneos e não espontâneos. 

 

Justificativa 
 

 Cada vez mais grupos tem se inspirado em estéticas urbanas para expressar sua 

arte, numa necessidade cada vez maior de dar voz a figura feminina que tem 

sido reprimida ao longo de várias gerações, nessa adaptação do clássico as 

personagens femininas buscam tomar suas próprias decisões, indo de encontro 

a um costume arraigado na sociedade. A obra de arte popular é um tipo de 

linguagem da qual o homem do povo se expressa e luta por suas ideologias. 

 

O Grupo Depois do Ensaio segue a pesquisa de uma linguagem teatral que 

busca conversar com as questões político-sociais e, por meio das artes cênicas, 

discutir o mundo imediato. 

 
 

Ficha Técnica 
 

Texto Original: Molière 

Concepção, Direção: Thales Sauvo 

Preparação Corporal: Caio Passos 

Concepção Musical: Fabricio Neri 

Cenário: Thales Sauvo e Uirá Clemente 

Figurino: Gaia Patrícia e Ateliê Maria Fran 

Preparação Vocal: Tamara Innocente 

Visagismo: Apoliane Phifer 

Iluminação: Ronaldo Damázio 

Intérpretes: Darci Tomelin, Fabricio Neri, Fernando Leão, Izabel Camargo e 

Gaia Patrícia. 

Fotografia: Pablo Rocha Gonçalves e Mônica Parreira 

Realização: Grupo Depois do Ensaio 



 

 

 

Contatos 
 

E-mail: grupodepoisdoensaio@gmail.com 

Página: https://www.facebook.com/grupodepoisdoensaio 

Website: www.depoisdoensaio.com 

Thales Sauvo (21) 99472 – 8714 

Gaia Patrícia (21) 98588 – 8683 
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