
C
U
L
T
U
R
A
 
T
E
A
T
R
A
L
 

C
A
P
I
X
A
B
A

Gabriela Ortolane Medeiros

ISSN: 2674-8150 Vol. 5, Nº 2, 2021



01

Fundada em 1544, São
Mateus é a segunda cidade
mais antiga do Espírito
Santo. Repleto de cultura, o
município foi o primeiro do
estado a apresentar um
teatro.

Inaugurado no dia 20 de
setembro de 1875, o edifício
onde o teatro atuou por 14
anos, foi construído tendo
como base várias
características arquitetônicas
portuguesas. Após esse
tempo, devido a inatividade,
acabou sendo abandonado.

SÃO MATEUS - ES

Fonte: Governo Espírito Santo

Casa da Cultura Largo do Chafariz



02

Felizmente, em 2014 foi iniciado o processo de
restauração e revitalização do prédio, mantendo-se os
traços originais de um casarão do século XIX. Conhecido
hoje como: “Casa da Cultura Largo do Chafariz”, o
prédio recebe vários grupos teatrais para a realização
de suas apresentações. Com uma capacidade para
abrigar cerca de 400 pessoas, está localizado no sítio
histórico de São Mateus - Porto.

SÃO MATEUS - ES

Ao longo da história, vários grupos teatrais foram
registrados no município, podendo-se destacar, o Centro
Cultural Araçá, o Grupo de Teatro Improarte e o
Ascensão, que atua na cidade desde 1982.



É uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo
promover a inclusão social de crianças e jovens em
situações de vulnerabilidade por meio de programas
socioculturais. Foi criada em 1994 por estudantes dos
cursos de Ciências Biológicas – Licenciatura e Pedagogia
da Universidade Federal do Espírito Santo.
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SÃO MATEUS - ES

Centro Cultural Araçá

A sede do Araçá foi construída em 1997 no Bairro
Universitário e já conseguiu amparar mais de 10 mil
crianças e adolescentes com situação socioeconômica
frágil. Um pouquinho do que é este trabalho vê-se no
Projeto “Sarau Lítero Musical”, criado em 2019 para
promover encontros e oficinas para o desenvolvimento de
seus participantes. Deste resultou apresentações culturais
como: Mostra Literária, Festival de teatro e Cantata de
Natal.



A ex-aluna e atual voluntária, Mônica Pereira de Jesus,
membro do Centro há mais de 10 anos, relatou ter muito
orgulho de fazer parte do Araçá, e que é apaixonada por
todos os momentos vividos no projeto. 
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SÃO MATEUS - ES

Fonte: Centro Cultural Araçá

Encontro da Arte em Comunicação (2013)

Fonte: Centro Cultural Araçá

Simpósio Capixaba de Ciências Biológicas 

Fonte: Centro Cultural Araçá
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Quando questionada quanto aos benefícios do teatro
Mônica de Jesus ressaltou que ele ajuda muito os alunos
a trabalharem a timidez e oferece autonomia no
desenvolvimento das apresentações. E complementou
dizendo que apesar das peças demandarem muita
disciplina e empenho por parte de todos os envolvidos,
elas auxiliam no desenvolvimento do trabalho em equipe.
Dessa forma, contribui para que cada aluno consiga lidar
com suas próprias emoções, e faz com que se sintam
pertencentes a algo o que torna o teatro algo capaz de
transformar vidas! 

SÃO MATEUS - ES

Encontro da Arte em Comunicação (2013)

Fonte: Centro Cultural Araçá



Segundo Maria da Penha Rocha Santos, em outubro, o
Araçá, irá comemorar 27 anos e pretende dar continuidade
aos trabalhos desenvolvidos no atendimento as 200
crianças, jovens e adolescentes de segunda a sexta no
contra turno escolar. Para isso, conta com o apoio de uma
equipe multidisciplinar composta por pedagogos,
psicólogos e assistentes sociais, voluntários ou contratados.
Há ainda os trabalhos desenvolvidos com as famílias dos
alunos: em reuniões; encontros temáticos e palestras
educativas com foco no fortalecimento das relações
familiares.

SÃO MATEUS - ES
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Com relação ao teatro, a fundadora disse que ao longo
dos anos muitas peças foram realizadas, envolvendo vários
profissionais e grupos formados, que juntos contribuíram
para dar visibilidade a organização e promover a cultura
no município. Das mais recentes ela ressalta: “Cordel
Encantado”, “O Bom Lobo Mau” e “Palavra Ilustrada”.



SÃO MATEUS - ES
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Festival de Poesia: Psiu Poético em Montes Claros - MG

Fonte: Centro Cultural Araçá

Festival de Poesia: Psiu Poético em Montes Claros - MG

Fonte: Centro Cultural Araçá

I Festa - Festival de Teatro Araçá

Fonte: Centro Cultural Araçá
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SÃO MATEUS - ES

Fonte: Centro Cultural Araçá

No final, a precursora reforça a importância do teatro,
dizendo. 

“Os meninos e meninas que normalmente são
invisíveis em suas comunidades, que não
acreditam em si mesmos. Quando estão no
palco, eles são os protagonistas, se
transformam em artistas que dançam, cantam
e dramatizam. E que o mesmo público que os
ignoravam anteriormente, agora os aplaudem
de pé [...]”. 

Maria da Penha Rocha Santos

Encontro da Arte em Comunicação (2013)

Fonte: Centro Cultural Araçá



09
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Grupo Teatral Improarte

Apesar de ter sido fundado em 1983 por Adilson de Ângelo,
foi somente em 1984 que o grupo começou a desenvolver
suas primeiras peças: “A Bruxinha que queria ser fada”, de
Adilson de Ângelo; “A viagem de um barquinho”, de Sylvia
Orthof, “Quem quer se casar com Lady Baratinha...”
adaptação de Adilson de Ângelo e Jonas Bonomo, e
“Brincadeiras”, de Raimundo Matos de Leão. 

Jonas Bonomo, um dos responsáveis pelo grupo, ressaltou
que o teatro é uma arte que envolve várias outras, tais
como, direção, iluminação, figurino, desenhos e artes
plásticas. E que por ser uma técnica que trabalha com os
sentimentos humanos, sendo eles despertados ao público
por meio do ator em cena, desde altas gargalhadas até um
discreto choro, fazem com que todo o esforço aplicado
seja gratificante.



Quando questionado como são realizadas as atividades do
Improarte, Bonomo relatou que os ensinamentos ocorrem
envolvendo a prática, seja ela de interpretação de
personagens e textos, cantos e musicalidade, ou pesquisas
a respeito do folclore local. Além disso, são feitas
atividades de leitura, ensaios, que tem como finalidade
desenvolver exercícios corporais, como: respiração,
vocalização e interação entre os integrantes do grupo.
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Fonte: Improarte

Fonte: Improarte



A respeito da nova peça “Gato, miau! Histórias de Gatos
Urbanos”. O produtor informou que ela se encontra em
fase de ensaio, mas que o espetáculo musical tem como
base reunir oito canções sobre gatos, encontradas nas
músicas populares brasileiras. A peça conta com a
direção musical de Amarilson Gamberone e apoio da
Banda Musical Improarte. A cantoria será promovida por
cantores e cantoras mirins da cidade São Mateus.
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Fonte: Improarte
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Para finalizar, Jonas ressaltou que em breve, o Grupo de
Teatro Improarte oferecerá a comunidade mateense, um
novo musical teatral que irá transmitir alegria e estampar
sorrisos nos rostos de crianças e jovens. A sede do grupo
está localizada no Bairro de Fátima.

SÃO MATEUS - ES

Fonte: Improarte

Fonte: Improarte
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Grupo Teatral Ascensão

Com início em 1982, o Ascensão é um dos grupos teatrais
mais antigos do município de São Mateus. A princípio, suas
apresentações eram muito simples e ocorriam nas ruas do
bairro Santa Tereza. Todavia, à medida que o grupo foi
ficando conhecido, doações foram surgindo, permitindo
melhorias em suas apresentações.

SÃO MATEUS - ES

Fonte: Ascensão

O grupo é afamado por promover
a encenação da paixão, morte e
ressurreição de Jesus, nas Sextas-
feiras Santa, feriado nacional
onde a comunidade cristã
comemora o dia da morte de
Jesus Cristo.



Na atualidade, as apresentações ainda acontecem no
bairro, mas com um local fixo atrás da Escola Santa
Terezinha. A peça, é dirigida pelo ex-intérprete de Jesus,
Elias Ortolane, no qual permaneceu no papel por de 15
anos.
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SÃO MATEUS - ES

Fonte: Ascensão

Fonte: Ascensão



Infelizmente as apresentações não
ocorreram em todos os anos
consecutivos, mas os organizadores
insistem, pela crença de que o evento
seja uma forma de se está realizando a
evangelização através da arte.

O ex-intérprete Jeferson Silva, atuou por aproximadamente
27 anos, representando os papéis de Soldado e Ladrão, a ex-
participante Maria da Penha Ortolane atuou por mais de 10
anos, fazendo os personagens de Herodias, Multidão e
Figurinista. Ambos declararam que o teatro, além de fornecer
novos ensinamentos bíblicos, também eram considerados
como momentos de distração e diversão para todos.

Ex-participantes do grupo declararam
que a apresentação já chegou a

conter cerca de 13 mil pessoas, sendo
este um dos momentos mais marcantes

dentro do Ascensão. 

SÃO MATEUS - ES

Fonte: Ascensão
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Fonte: Ascensão



Desde 1980 acontecia o Festival Nacional de Teatro na
cidade de São Mateus – ES. O evento era promovido pela
Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e contava com a
parceria da Petrobras, da Associação de Capoeira Dendê,
e com o Instituto Sincades para a sua organização. 

O evento recebia grupos teatrais de todo o território
nacional, no qual disputavam o Troféu Anchieta por meio
de suas apresentações. Além das exposições de teatro, o
festival também exibia oficinas de artes cênicas a toda
comunidade mateense.

A festividade acabou se tornando uma tradição cultural na
cidade, proporcionando a formação de vários grupos
teatrais no município, mas que infelizmente deixou de
ocorrer em meados de 2012.

SÃO MATEUS - ES
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Festival Nacional de Teatro (FENATE 1980 - 2012)



Com início em 1996 como uma companhia de teatro de rua o
Grupo Z se dedica desde então a realização de espetáculos
de ficção e dança. Graças ao seu desempenhado, se
tornaram uma das principais congregações de teatro do
Espírito Santo, sendo o primeiro a participar do Palco
Giratório do Sesc, um importante projeto de difusão e
intercâmbio das Artes Cênicas. Nacionalmente, é conhecido
por usufruir da expressão corporal em suas apresentações,
as deixando impecáveis. A sede do grupo está localizada no
centro de Vitória, bairro Pontal de Camburi.

VITÓRIA - ES

Grupo Z
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Conhecido nacional e internacionalmente, Folgazões é uma
das companhias mais maduras do estado do Espírito Santo.
Com estreia em 2007, o grupo se destaca por apresentar um
projeto de teatro de rua que tem como objetivo tornar as
artes acessíveis a todos. 

Dentre os espetáculos produzidos, podemos destacar "A
Lenda do Reino Partido", "O Pastelão e a Torta" e "Pailhaços".
Além das peças, os atores também promovem cursos e
seminários. 

Sua sede está localizada no Centro Histórico de Vitória.

Folgazões

VITÓRIA - ES

Fonte: Folgazões
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VITÓRIA - ES
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A Lenda do Reino Perdido

Fonte: Folgazões

Fotos: Raphael Diniz



O município de Anchieta é considerado como o berço do
teatro no Brasil desde os tempos de São José de Anchieta
no século XVI. O grupo de teatro Rerigtiba é o que mais
representa o município, com fundação em julho de 1993. O
Rerigtiba já foi alvo de várias premiações, participando de
inúmeros festivais, tendo grande importância para a cidade,
em virtude de sua história e dedicação a produção de peças
renomadas e de grande relevância para a sociedade.

A sede do grupo está localizada no Espaço Cultural
Rerigtiba, no bairro Justiça II. O espaço além de teatro
abriga um cineclube, sala de ensaio, cursos, oficinas, escolas
de teatro e atividades de intercâmbio.

ANCHIETA - ES

Rerigtiba
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ANCHIETA - ES
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A comédia da Panela 

Fonte: Rerigtiba 

A comédia da Panela Fonte: Rerigtiba 

A comédia da Panela 

Fonte: Rerigtiba 

A comédia da Panela Fonte: Rerigtiba 

A comédia da Panela 

Fonte: Rerigtiba 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O teatro faz parte da cultura e formação Capixaba, no
entanto, não é comum encontrar publicações que retratem
as histórias dos grupos teatrais de nosso estado. Desta
forma, de modo a valorizar e contar um pouco dessas
trajetórias, este volume da enciclopédia foi dedicado a este
tema. 

A enciclopédia não teve como intuito citar todos os grupos
teatrais presentes no Espírito Santo, mas sim elucidar a
importância da cultura, e mostrar como ela pode vir a ser
transformadora. Dessa forma, espera-se que todos se sintam
contemplados com esta produção. Caso algum grupo queira
nos contar um pouco mais sobre suas atividades, sintam-se à
vontade para entrar em contato com o grupo PET ProdBio.
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