
 

 
FÁBRICA DE CALCINHA parte de escutas da paisagem sonora e pulsante do centro da cidade 

de Porto Alegre. Ouvidos que se colocam ENTRE público e privado, ENTRE corpo, som e luz, 

matérias primas da cena.     

 A paisagem sonora urbana é veículo de identidade, afetividade e expressão de conteúdos 

sensíveis de domínio público e privado. Quem caminha pelo centro da capital gaúcha, 

reconhece a presença das vendedoras de calcinha gritando: “Fábrica de Calcinha! Fábrica de 

Calcinha é no quinto andar! Calcinha a R$1,50 !”  

Ao longo de 04 anos, a atriz e musicista Marina Mendo em parceria com o músico Ricardo 

Pavão, o performer Rossendo Rodrigues e a arquiteta Marta Felizardo realizaram uma 

pesquisa acerca do potencial da escuta na elaboração dos elementos da linguagem cênica. 

Iniciada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRGS(2014), a 

pesquisa gerou um rico arquivo de sonoridades urbanas gravadas, utilizadas na composição 

da dramaturgia sonora do espetáculo. Um projeto acurado, que recebeu em 2015 o 

incentivo do Festival 50 Anos do GOETHE-INSTITUT Porto Alegre e, em 2017, o Prêmio 

FAC/PROCULTURA da Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio 

Grande do Sul. Este longo período foi marcado pela maternidade e chegada de uma menina 



 

de nome Tereza ao mundo, experiência vivenciada pela diretora Marina Mendo que 

reverberou na concepção do trabalho.  

Dentre as camadas da realidade urbana que o trabalho presta sua ESCUTA está a expressão 

da MULHER no Brasil contemporâneo, perfurando estereótipos, exaltando sua força e 

resistência, recordando seu LUGAR de fonte e nutrição primeira de TODA forma de vida 

humana sobre a Terra. FÁBRICA DE CALCINHA retira a mulher do lugar - comum de corpo 

sexualizado por uma cultura que só assim lhe dá atenção, olhos e ouvidos, abrindo espaço 

para a ESCUTA do canto de sobrevivência da mulher trabalhadora, sobrevivente, que 

enfrenta o cotidiano e a violência urbana para criar seus filhos e r-existir em sua 

singularidade expressiva.  

 

Sinopse 

O que você está ouvindo AGORA? Você percebe os sons que estão ao seu redor criando uma 

paisagem sonora de acontecimentos acústicos? É na sua escuta que estes acontecimentos 

interagem, delineando a sonoridade da cidade, um estímulo afetivo e rico em informações 

culturais. Cada escuta é, nada mais, nada menos, que um intrincado mecanismo de relações 

percebidas pela mente como SOM. 

 

Fábrica de Calcinha começa assim, no escuro, ouvindo os gritos e cantos da cidade, gente 

suada a ganhar o pão, gente desesperada pelo seu quinhão, máquinas a perfurar os ouvidos 

e o chão... e também alguns passarinhos, alguns louvores pelo caminho. No caminho, apesar 

do tanto que há pra comprar ou vender ou quitar, encontramos em cada um, corações 

sambando no peito. Dentre as camadas da realidade urbana que o trabalho revela, aparece 

uma perspectiva política, crítica e afetiva da MULHER BRASILEIRA, perfurando estereótipos, 

apresentando sua força e resistência.  

 

Concepção: escuta do centro da cidade  

 

Para a concepção do espetáculo, a equipe de criação do projeto realizou um trabalho de 

escuta do centro de Porto Alegre. A partir de exercícios de ocupação do espaço urbano, a 

equipe percorreu, de olhos fechados, o centro da cidade, absorvendo suas peculiaridades e 

deixando-se conduzir por acontecimentos sonoros do local, gravando estímulos em arquivos 

de áudio que depois vieram a compor a dramaturgia sonora do espetáculo. O arquivo de 

sonoridades urbanas captado ao longo do trabalho é utilizado na peça, sampleado, 

transformado pelo pedal de efeitos, amplificado por pequenos microfones captadores de 

objetos presentes no cotidiano urbano e levados a cena. A composição da luz não se utiliza 

de refletores tradicionais do espaço teatral, toda performance da luz foi desenvolvida a 



 

partir de objetos luminosos como lanternas de celular, pequenos refletores manuais, 

luminárias e abajures. Já os objetos cenográficos partem dos materiais que compõe a vida 

nas ruas do centro da cidade: telhas de zinco, baldes metálicos, moedas entre outros 

fragmentos visuais do centro de Porto Alegre.  

 A composição da dramaturgia sonora originou-se de uma pesquisa realizada pela 

atriz Marina Mendo junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRGS com 

orientação da Profa Dra Marta Isaacsson, bolsa Capes/Cnpq e colaboração voluntária do 

músico Ricardo Pavão e  performer Rossendo Rodrigues. O material revelou sua potência de 

encontro com o público ao ser um dos três 

trabalhos selecionados nacionalmente para 

o Festival de Arte 50 Anos do Goethe – 

Institut Porto Alegre em 2015. Em 2017 este 

mesmo material foi contemplado com o 

financiamento PROCULTURA/RS da 

Secretaria de Estado da Cultura, Esporte, 

Turismo e Lazer para transformar-se no 

espetáculo que estreou dia 20 de abril de 

2018 na Bronze Residência. 

 

FICHA TÉCNICA:  

Direção Geral: Marina Mendo  

Criação Sonora: Ricardo Pavão   

Criação de Luz: Marta Felizardo  

Ativadores da Cena (ao vivo): Marina 

Mendo, Marta Felizardo, Ricardo Pavão  

Performances vocais (em off): Bethânia 

Panisson Ávila, Dedy Ricardo, Lígia 

Lasevicius Perissé, Ricardo Pavão, Rossendo 

Rodrigues, Tereza Mendo Rodrigues.  

Fragmentos Textuais: Hilda Hilst (A obscena senhora D.), Matéi Visniec (A Louca Tranquila), 

Marina Mendo e Ricardo Pavão.  

Participação na cuíca: Mateus Ávila 

Figurino: Marina Anderle Giongo 

Provocações cênicas e orientação de meditação: André Rosa  

Técnico de Som: Beto Chedid  

Produção Liége Biasotto – Cuco Produções  

Programação Gráfica: André Varela  



 

Foto e Vídeo: Natália Utz – UTZ Filmes  

Assessoria de imprensa: Raphaela Donaduce Flores – Dona Flor Comunicação  

Realização: Sync. Produções de Arte e Fábrica de Calcinha – Coletivo de Criação 

Financiamento: FAC PROCULTURA/SEDACTEL - Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Fábrica de Calcinha – Coletivo de Criação  investiga formas sonoras para a criação cênica, 

além de uma iluminação elaborada para privilegiar a ESCUTA dos diferentes elementos de 

linguagem. O coletivo tem no SOM, protagonista de seus trabalhos, é ele que sopra a cena, é 

dele que a cena nasce. O primeiro trabalho deste coletivo, Fábrica de Calcinha, foi 

selecionado para a Mostra de Artes 50 Anos do Goethe - Institut Porto Alegre(2015) e 

recentemente contemplada pelo Prêmio FAC/PROCULTURA  de Incentivo a Produção(2016).                                                                           

EQUIPE  

Marina Mendo é mestre em 

Artes Cênicas pela UFRGS e 

especialista em Estudos 

Interculturais pela Universitá 

degli Studi di Padova. Em 

2017 participou do 20o 

Festival Palco Giratório SESC 

Nacional com a intervenção 

urbana DILÚVIO MA,  com o 

Coletivo Ecopoética onde 

desenvolveu diferentes 

projetos em parceria com 

Rossendo Rodrigues: 

ILHA(2017), TRAVESSIA(2014), Manual de Sobrevivência Urbana(2014). Foi colaboradora e 

atriz da Cia Rústica de Teatro da diretora Patrícia Fagundes desde 2006 atuando em Sonho 

de uma Noite de Verão, Clube do Fracasso, Natalício Cavalo, Miragem, na intervenção 

urbana Desvios em Trânsito e Cidade Proibida. Recebeu o Prêmio Açorianos Especial em 

2013 e Prêmio BRASKEM Destaque 2014 pelo espetáculo Miragem. Atua como educadora 

em diferentes projetos sociais e produtora cultural autônoma.  LINKS para seu trabalho: 

www.marinamendo.com www.facebook.com/ecopoetica www.projetoecopoetica.com 

 

 

http://www.marinamendo.com/
http://www.facebook.com/ecopoetica
http://www.projetoecopoetica.com/


 

 

Ricardo Pavão é músico e 

compositor de trilhas sonoras 

para teatro, graduado em Música 

pela FUNDARTE/UERGS e 

Odontologia pela UFRGS. Dentre 

seus trabalhos para teatro 

destacam-se: Um Dia 

Assassinaram minha 

Memória(2015) com direção de 

Décio Antunes, pelo qual recebeu 

o Prêmio Açorianos de Melhor 

Trilha Sonora, Eu não sou Macaco(2014) projeto de Dedy Ricardo com direção de Júlia 

Rodrigues, Ayê(2011) direção de Júlia Rodrigues e Thiago Pirajira, Descrição de uma 

Imagem(2010) direção de Júlia Rodrigues. Como violonista integrou The Jukebox Band, 

Serrote Preto e Conversa Botequim. https://soundcloud.com/user-241824893 

Marta Felizardo, é Arquiteta e Urbanista, 

formada pela UFRGS e M.A. Ligthting Designer 

pela Hochshule Wismar, Alemanha. Viveu e 

trabalhou em Berlin entre os anos de 2004 e 

2010, tendo participado da equipe dos escritórios 

de iluminação L- PLAN Lichtplanung (2005- 2008) 

e Studio Dinnebier (2008-2010), onde colaborou 

em projetos de iluminação arquitetônica e urbana 

em escalas diversas, em países como Alemanha, 

Turquia, Emirados Árabes e Estados Unidos. 

Atualmente reside em Porto Alegre, estando a 

frente do escritório de iluminação Filamento – Luz 

e Arquitetura.  

https://www.facebook.com/filamentoluz/  

 

 

https://soundcloud.com/user-241824893
https://www.facebook.com/filamentoluz/


 

O espetáculo Fábrica de Calcinha pode ser realizado em diferentes configurações espaciais 

contemplando a proximidade do público, com preferência a SALAS MULTIUSO. A equipe 

de viagem do espetáculo é de 04 pessoas. O Coletivo dispõe de TODO equipamento de 

SOM e LUZ necessário à realização do espetáculo, não utilizando equipamentos de 

iluminação padrão de espaços cênicos. Tendo como necessidades técnicas apenas 

TOMADAS.  

 

LINK PARA REGISTRO DO ESPETÁCULO EM VÍDEO:  

https://vimeo.com/270508038   senha: fábrica  

LINK PARA REGISTRO DO ESPETÁCULO CÂMERA PARADA:  

https://vimeo.com/266147781  senha: fabrica  

 

 

https://vimeo.com/270508038
https://vimeo.com/266147781


 

 
O espetáculo FÁBRICA DE CALCINHA pode ainda ser realizado   

* para público portador de deficiência visual, possui um roteiro de AUDIODESCRIÇÃO;  

*EJA, Ensino de Jovens e Adultos; 

APRESENTAÇÕES realizadas  para públicos específicos na primeira temporada do trabalho 

estabeleceram espaços potentes de acessibilidade e reflexões sobre as paisagens sonoras no 

espaço urbano, escutas e visualidades na cidade e lugar de fala e expressão da mulher no 

Brasil contemporâneo. Abaixo um depoimento enviado pela professora Christina Popovic da 

https://www.facebook.com/cristina.popoviche?fref=mentions


 

CEMET Paulo Freire após levar uma turma de alunos de faixa etária entre 18 e 60 anos para 

uma apresentação do espetáculo Fábrica de Calcinha: 

" Obrigada pela aula de hoje! Nos despimos de nossos papéis nesse cotidiano que nos 
oprime, nos sufoca, nos apressa e nos segura na superfície das coisas, das horas, das 
calçadas, de tudo! Tudo tão rápido e pronto. Tudo passando sempre que quase não dá 
tempo de pensar em não ser assim... Ficamos ali, pasmos, inquietos, medrosos, em 
sobressaltos... vimos o som virando água, sangue, poluição, imagens. Corremos, gritamos, 
nos enxergamos. Como no espelho que reflete o leite, o tempo, a gente. O quanto 
poderíamos pisar mais leve, mais devagar, em ritmos próprios, mais naturais. Romper com 
as lógicas, com os sistemas, enfim, com os problemas... 
Compreender através da intensidade dos sons, que não precisamos suportar tanto, suportar 
tudo. Que devemos gritar, sim, para que as borboletas não nos devorem, mas nos 
enfeitem... Para que o conjunto dos sons que nos habitam nos preencham de cores, para 
que só então a musica embale o bebê, nos faça dançar, nos devolva a esperança perdida, 
nos devolva o silêncio necessário. "  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O coletivo Fábrica de Calcinha oferece, ainda, a OFICINA Movimentos Sonoros, direcionada 
a professores  e alunos da rede pública de ensino, assim como a artistas e interessados em 
desenvolver sua expressão a partir da escuta. 
 
A oficina parte da escuta, escuta que é sempre em relação ao outro, ao mundo a nossa 
volta. Escutar em tudo aquilo que se diz, em cada coisa que soa, sua história, seu murmúrio, 
seus segredos, é o começo de um modo de relação cheia de nuances e descobertas 
preciosas.  Partindo de uma proposta de desenvolvimento da escuta, os educadores 
trabalharão conteúdos musicais e teatrais colocando em estado lúdico as habilidades 
expressivas e perceptivas despertadas nos participantes.  
 
Objetivo Geral: 
Proporcionar aos alunos experiências depercepção e exploração de seus recursos físicos, 
sonoros e imagéticos, assim como reflexões sobre a arte do teatro, da música como 
ferramenta  na ocupação criativa dos territórios da  cidade.  
 
Objetivos específicos: partilhar de noções básicas de som e escuta; ampliar a percepção de 
recursos sonoros presentes no corpo e no espaço; desenvolver expressão vocal e musical; 
articular corpo-voz na prática de improvisações e composições  individuais e coletivas;  
 
Conteúdos: noções básicas de música; compreensão do ritmo no corpo; exploração de 
recursos sonoros no corpo através de palmas, estalos, batidas e voz; excursões sonoras pela 
Ilha; composições sonoras utilizando o próprio corpo, voz e  materiais sonoros encontrados 
na Ilha; improvisações e composições individuais e coletivas aplicando os conteúdos 
criativamente;  
    
Carga Horária: 4horas de trabalho  
 
Metodologia de trabalho: 
As atividades propostas articulam saberes teatrais e musicais com o objetivo de desenvolver 
a percepção, apropriação e criação cênica a partir do corpo e do som em ação. O itinerário 
de cada aula será organizado em três etapas, compreendendo: 
 
 1) Preparação: tornar o corpo disponível para o trabalho criativo; 
 2) Exploração : exercício da percepção e reconhecimento de recursos SONOROS presentes 
no corpo e no espaço urbano;  
 3) Criação: improvisação, partilha de memórias sonoras e composição de cenas.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE TODAS AS AÇÕES DO PROJETO FÁBRICA DE CALCINHA ESTÃO 
DISPONÍVEIS NA PÁGINA  
 

WWW.FACEBOOK.COM/ESPETACULOFABRICADECALCINHA 

http://www.facebook.com/ESPETACULOFABRICADECALCINHA


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos Natália UTZ 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

IMPRENSA JORNAL ZERO HORA:  

 

 



 

IMPRENSA: JORNAL DO COMÉRCIO  

 

 



 

LINKS DE MÍDIA VIRTUAL E ENTREVISTAS  DA PRIMEIRA TEMPORADA DO ESPETÁCULO 

http://rogerlerina.com.br/post/1722/sonoridades-do-centro-de-porto-alegre-no-palco 
 
http://ecult.com.br/noticias/fabrica-de-calcinha-estreia-na-bronze-residencia-em-porto-alegre 
 
https://www.jornalnopalco.com.br/2018/04/09/espetaculo-fabrica-de-calcinha-estreia-na-bronze-
residencia/ 
 
http://felipevieira.com.br/site/fabrica-de-calcinha-estreia-na-bronze-residencia/ 
 
http://www.consumidor-rs.com.br/2013/inicial.php?case=2&idnot=51363 
 

 

 

 

CONTATOS: 

MARINA MENDO – marinamendo@gmail.com ( 51 ) 991319372 

LIÉGE BIASOTTO – libiasotto@yahoo.com.br  (51) 99249-7836 

 

 

http://ecult.com.br/noticias/fabrica-de-calcinha-estreia-na-bronze-residencia-em-porto-alegre
https://www.jornalnopalco.com.br/2018/04/09/espetaculo-fabrica-de-calcinha-estreia-na-bronze-residencia/
https://www.jornalnopalco.com.br/2018/04/09/espetaculo-fabrica-de-calcinha-estreia-na-bronze-residencia/
http://felipevieira.com.br/site/fabrica-de-calcinha-estreia-na-bronze-residencia/
http://www.consumidor-rs.com.br/2013/inicial.php?case=2&idnot=51363
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mailto:libiasotto@yahoo.com.br

