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O espetáculo Lua de Chocolate, voltado para o público infanto-juvenil, 
promove uma viagem repleta de aventura pelo universo histórico das 
origens do chocolate. Um caminho lúdico até o início da civilização 
asteca, de suas culturas e da importância do chocolate, criado por 
eles, para seu povo. 

Uma peça que diverte e encanta, baseada na saga desse alimento 
que nasceu como bebida dos deuses e foi levado à Europa com a 
invasão dos espanhóis na América. Mas somente na corte francesa 
encontra apreciação e consagra-se, partindo daí para o mundo. 

A busca da origem e da história deste 
venerado alimento conduzirá o                                         
espetáculo através da cultura dos povos,
proporcionando aos jovens, crianças e 
adultos uma adocicada viagem histórico 
teatral.

Apresentação
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O espetáculo Lua de Chocolate, que estreou em 08/10/2016, tem 
angariado elogios de público e crítica. Com 3 estrelas pela análise da 
Veja SP e da Folha e São Paulo, já foi apresentado para algumas 
escolas de São Paulo e encanta o público do fim de semana com muita 
música e magia. 

Repercussão
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Resenha por Gabriel Bentley – Veja SP
Com cenários coloridos e espalhafatosos, Lua de 
Chocolate transporta a plateia para o meio de uma 
aldeia asteca. Na sala do trono da rainha luso-
espanhola, os cinco atores da Cia. Padriladú contam 
como a bebida amarga que era servida como 
pimenta se transformou em bombons e barras 
adocicadas. Com direção de Patrícia Franco, a 
montagem acerta ao utilizar recursos do teatro de 
sombras. Estreou em 8/10/2016. Até 27/11/2016.



Indicação do guia da Folha de São Paulo para o dia das crianças (2016)

Repercussão
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Lua de Chocolate
Direção: Patrícia Franco. Com: Patrícia Franco, 
Eduardo Coutinho, Laila Dawa e outros. 55 min. Livre.
Qual a origem do chocolate? Neste sábado (8), o 
Teatro Alfa recebe a estreia de Lua de Chocolate, 
que resgata a história do famoso doce. Na peça, 
as irmãs Thabata e Mila tentam fugir de casa na 
hora de dormir, mas derrubam um copo de leite. A 
partir daí, o avô das meninas começa a contar a 
trajetória da iguaria extraída do cacau, partindo 
de séculos atrás, quando era consumida com água 
e pimenta, até os dias atuais. Bonecos e teatro 
negro que faz uso de luz e de sombras são alguns 
dos elementos utilizados na montagem.



Mônica Rodrigues da Costa, jornalista 
especializada em infância, destaca a peça "Lua de 
Chocolate" 
Indicação: acima de 3 anos

Com a ajuda de bonecos e luz negra, as irmãs 
Thabata e Mila brincam com o Vovô de contar a 
história de como o chocolate ficou famoso. Os 
espanhóis conheceram o cacau no México e 
alteraram a receita da bebida feita com o fruto, que 
era sagrada para os astecas. A corte espanhola 
adorou. As crianças sobem ao palco e encenam com 
o elenco a luta entre os guerreiros europeus e os 
povos indígenas. 

Indicação do jornal Folha de São Paulo para a peça:

Repercussão
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Em sua cama, antes de dormir, duas irmãs tentam escapar de tomar 
o leite que a mamãe tanto insiste. Mas o Vovô inicia uma história de 
aventura, que levará as meninas a uma época em que os homens 
eram sábios e a lua era reverenciada como um deus.

Sinopse

A história ganha aquele sabor 
quando um deus dos astecas, 
Quetzalcóatl, volta à vida 
com a força do sonho, uma 
pitada de magia e um aroma 
com algo de doce e amargo. 
Com a ajuda da imaginação 
do Vovó e de Quetzalcoátl, o 
grupo parte para a América 
Central, no momento da 
invasão espanhola.
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As meninas aprendem que o cacau era um 
alimento sagrado e uma moeda de troca e 
presenciam sua viagem até a Europa pela 
mão dos espanhóis. Divertidos freis se 
apropriam da bebida amarga para fazer 
umas modificações... 

Com a adição do açúcar e a ajuda da 
corte francesa, o chocolate segue sua 
saga, acompanhando pelas meninas e o 
Vovô, até a Suíça. E de lá para o mundo.

Formato: 
O espetáculo Lua de Chocolate estará em 
cartaz, aos sábados e domingos à tarde 
em São Paulo, com duração de 50 minutos.

Sinopse (cont.)
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Patrícia Franco – Atriz e diretora de teatro, já
participou de diversos espetáculos aclamados pela
crítica especializada como Os Lusíadas (em
montagens de Yakov Higuel - 2001 e, posteriormente,
de Márcio Aurélio - 2002), e Otelo (Janssen Hugo
Laje, 1999). Atua na Companhia de circo-teatro Pia
Fraus, participando de diversos espetáculos, dentre
eles Bichos do Brasil e Círculo das Baleias. Em 2002,
atuou no espetáculo de Premiação da Viagem
Nestlé Pela Literatura, com participação especial de
Leninee transmissão da TV Cultura. Trabalhou em
diversas montagens como assistente de direção,
dentre elas, a ópera Dom Carlo, com direção geral
de Gabriel Villela.

Como diretora, montou espetáculos como A Família,
Presente Original, além do musical Puffin e o Povo
Escondido. Coordena há sete anos o núcleo de
teatro do Colégio Vértice e também é integrante do
grupo de teatro de reprise Improvise.

Direção 
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Capa do livro infantil que conta a
história da peça e estará à venda
no teatro.



Patrícia Franco – currículo no slide anterior

Eduardo Coutinho - Ator-mímico, estudou em 
Paris com Ella Jaroszevski e o Théâtre du
Mouviment (84), e no Brasil com Sotero (78), 
Denise Stoklos (82) e David Glass (1988). Criou e 
atuou em vários espetáculos, dentre eles, “Viva a 
Mímica” (1982), “Um Mimomento” (1988), “A 
Estrambótica Viagem da Música Caipira” (1990), 
“Eros, Falos e Mimos” (1995), “Fala ou Não Fala?” 
(2001) e “Caminhos do Coração” (2006). Como 
diretor geral em teatro montou espetáculos como 
“Esperando Godot”, “Zorro”, “A Construção”, 
“Cartas ao Futuro” e “Em Tempos de Paz” (prêmio 
Menção de Dramaturgia Corporal em Festival em 
Mar Del Plata – Argentina). Atua e dirige em 
Teatro de Reprise, no Grupo Improvise. Com 
Doutorado em Artes, é professor do 
Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP.

Patrícia Franco

Eduardo Coutinho

Elenco

Adriana Gattermayr
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Laila Dawa - Atriz e jornalista, é atualmente apresentadora do 
Jornal da Cultura. Já  ancorou também o programa Cultura 
Mundo e apresentou o Festival de Inverno de Campos do 
Jordão (desde 2000); o Circuito Paulista de Festivais (festival de 
MPB, 2003); e Grande Arte (série de programas semanais sobre 
música clássica, 2003). Como atriz, atou em diversas montagens 
teatrais, entre elas: Orquestra de Senhoritas (1999) e Nossa 
Pequena Cidade (2003), ambos de Ewerton de Castro.

Adriana Gattermayr – Ver equipe técnica. 

Elenco
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Luara Bolandini - é atriz formada em teatro físico pela Lispa
(London International School of Performing Arts). Tem formação
em danças brasileiras sob a orientação de Antonio Nobrega e
estudou o método Laban para a dança com a Profa Dra
Isabel Marques. Estuda a linguagem do palhaço desde 2010,
tendo passado por cursos com Mick Barnfather (The Comedy
School- Londres) e Bete Dorgan. Atualmente, trabalha como
atriz e manipuladora de bonecos com a Cia Pia Fraus e
desenvolve seu trabalho independente como trapezista. Atua
também como palhaça desde em campanhas educativas e
preventivas em hospitais de São Paulo.

Luara Bolandini

Laila Dawa



Criação, Direção e
Produção Musical

Ruriá Duprat - Maestro, arranjador, produtor, compositor e pianista. É também autor, 
produtor musical de 16 longa metragens, 23 curtas e mais de mil fonogramas publicitários. 
Graduado em composição, regência e música para cinema no Berklee College of Music, há 
16 anos atua como pianista em festivais da Jazz pela Europa e Estados Unidos. 

Já trabalhou com artistas como Lenine, Gilberto Gil, Tom Zé, Arnaldo Antunes, Ed Motta, 
Adriana Calcanhotto, Lulu Santos, entre outros.

Também atuou com arranjador, regente e pianista no álbum Acústico MTV de Lenine, 
ganhador do Grammy Latino de melhor CD Pop de 2007. Em 2008, atuou com diretor 
artístico e regente nos concertos gravados para o DVD internacional de Diana Krall com 
orquestra, ”Live in Rio”.

Além de ter trabalhado com artistas internacionais, atuou como 
produtor, arranjador, pianista e diretor artístico no CD “Randy in                                     
Brasil” de Randy Brecker, lançado nos Estados Unidos, Europa e 
Ásia. Com este CD Ruriá foi o vencedor do prêmio Grammy 
Americano na categoria Best Contemporary Jazz Album de 
2008.

Ruriá DupratPadriladú - Companhia de Teatro - 2016



Márcio Vinícius – cenógrafo e figurinista, iniciou
sua carreira na década de 90 com projetos
teatrais, quando participou do Boi Caprichoso de
Parintins. Em 2000 teve o convite para trabalhar
em São Paulo com JC Serroni e já em 2001
começou a assinar trabalhos na capital com
diretores e grupos de ponta, como Gabriel Villela,
Márcio Aurélio, Roberto Lage, e o grupo “Os
Satyros”. Em 2003 foi indicado ao prêmio Shell em
parceria com Gabriel Villella no espetáculo Fausto
Zero. Em 2007 assumiu a coordenação do núcleo
de cenografia da Paidéia Associação Cultural.

Figurino
Cenografia e 
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Trabalhos premiados:
- Divinas Palavras (Os Satyros, 2007) – Prêmio Shell de Teatro de melhor figurino
- Lampião e Lancelote (2013) – Prêmio Bibi Ferreira de melhor figurino. 

Últimos trabalhos como cenógrafo e figurinista:
Aprendiz de Feiticeiro e A Menina e o Sabiá.  



Toda a Equipe técnica tem vários anos de experiência com
teatro e eventos culturais e garantirá uma temporada com alto
nível de qualidade.

Direção de Produção e atriz – Adriana Gattermayr
Com mais de 10 anos de experiência em produção de eventos
culturais pela Dançar Marketing, Adriana é também atriz, tendo
participado dos espetáculos como Aurora da minha Vida, A
Importância de ser Prudente e É Dando que Se Recebe.

Designer e Operadora de Luz – Silviane Ticher
Operadora de Som – Maria Rosa Lopes

Equipe Técnica 

Maria Rosa Lopes

Silviane Ticher

Adriana Gattermayr

Silviane e Rosa já trabalharam
juntas em mais de 15 peças
teatrais e possuem, cada uma, mais
de 10 nos de experiência nas artes
cênicas e dança. Com o elenco, já
trabalharam na produção de 2
musicais: o próprio Lua de
Chocolate e Puffin e o Povo
Escondido, ambos no HSBC Brasil,
em São Paulo.
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Contato
Ricardo Maia

Ric.maia@terra.com.br

Fones: (11) 99206-4038 | (11) 2667-9428

www.ricardomaiaproducoes.com.br
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