
 

COMO A GENTE GOSTA 

Um espetáculo cênico musical 
 

 

O Grupo Maria Cutia leva para as ruas uma obra de Shakespeare poucas vezes 
montada e pouco conhecida no Brasil: “As You Like It” - algumas vezes traduzida como 
“Como Gostais” ou “Como Quiserem”. A produção, dirigida por Eduardo Moreira, do 
Grupo Galpão, é uma comédia-musical em que o amor e suas infinitas facetas 
promovem encontros e joguetes filosóficos sobre o universo humano.  
 
“Como a Gente Gosta” foi concebida para a rua e o texto clássico foi adaptado pelo 
diretor que também assina a dramaturgia do espetáculo. Na trama, 4 atores 
representam 9 personagens em um quiproquó de amores provocados pela flecha do 
cupido. Uma obra que convida o público para pensar sobre o amor, as loucuras dos 
apaixonados e as distinções entre os universos masculino e feminino. A encenação 
mescla elementos farsescos/bufônicos e líricos, criando, sempre em intenso diálogo 
com o público, uma trama cômica e poética.  
 
A presença da música tem papel importantíssimo na trama, posto que, mais que 
sonoplastia e entreatos, ela é elemento dramatúrgico, um dos alicerces da encenação. 
“A música nesse trabalho foi fundamental para que encontrássemos os climas de cada 
cena. Ela tem uma função dramatúrgica bem clara e definida”, salienta o diretor 
Eduardo Moreira. A trilha original – composta pelo Grupo Maria Cutia a partir do texto 
- é executada ao vivo pelos atores. A direção musical é assinada por Hugo da Silva, do 
Maria Cutia, e Marco França, do grupo Clowns de Shakespeare (Natal/RN).  
 
A montagem contou com a participação de Inês Peixoto, responsável pelo desenho de 
cenas; Babaya, na direção de texto e preparação vocal; Joaquim Elias, na preparação 
corporal; e Wanda Sgarbi, que assina os figurinos e compartilha a criação do cenário 
com Alexandre Amaral.  
 
“Como a Gente Gosta” estreou em dezembro de 2011 Belo Horizonte e em 2012 
circulou por mais de 30 cidades brasileiras. 
 
 
 
 
 
 



SINOPSE DO ESPETÁCULO 
 
COMO A GENTE GOSTA 
Livremente inspirado em “As you like it”, de William Shakespeare 
 
Duração: 60 minutos 
 
Exilados pelo novo duque, Rosalinda e Orlando são obrigados a deixar a corte. Ela foge 
acompanhada por sua prima Célia e, para se protegerem dos perigos da floresta, Célia 
se disfarça da camponesa Aliena e Rosalinda do jovem Ganimedes. Na floresta, 
Ganimedes brinca com seu enamorado Orlando, fazendo-o imaginar que ela 
(travestida de homem!) fosse de verdade sua amada e lhe dá lições de como se curar 
da febre do amor. Rosalinda, no meio deste quiproquó de amores, tece sua trama para 
resolver toda a confusão desta ciranda de paixões criada pela flecha de cupido, numa 
peça como a gente gosta. 
  

  
FICHA TÉCNICA 
 
Elenco 
 
Mariana Arruda – Rosalinda 
Hugo Araújo – Orlando 
Leonardo Rocha – Sílvio, Oliver, Novo Duque, Charles e narrador. 
Camila Morena – Célia e Febe 
 
Dramaturgia e Direção 
Eduardo Moreira 
 
Trilha Sonora 
Grupo Maria Cutia 
 
Preparação e Direção Vocal de Texto 
Babaya 
 
Direção Musical 
Hugo Araújo e Marco França 
 
Desenho de Cena 
Inês Peixoto  
 
Preparação Corporal 
Joaquim Elias  
 
 



Figurino 
Wanda Sgarbi 
 
Cenário 
Wanda Sgarbi e Alexandre Amaral 
 
Produção 
Luisa Monteiro 
 
 
Mini Currículo Maria Cutia 

 

Grupo Maria Cutia é uma companhia de teatro de rua que nasceu em Belo Horizonte, 
em 2006. Seus espetáculos Na Roda (2006), Concerto em Ré (2010), Como a Gente 
Gosta (2011) e Ópera de Sabão (2015) foram criados a partir de diferentes linguagens 
(jogo do palhaço, máscaras expressivas, ator brincante, textos clássicos e dramaturgia 
original) para serem apresentadas em praças, parques, ruas e espaços públicos. O 
grupo investe, de forma constante, na pesquisa do diálogo entre a música e o teatro, 
produzindo montagens cênico-musicais que buscam estabelecer uma forte conexão 
com o público. Em todos os seus espetáculos, a trilha é executada ao vivo pelos atores. 
Os estudos de canto, preparação e direção vocal de texto, são conduzidos por Babaya. 
A estreia de “Ópera de Sabão”, quarta montagem do grupo, inaugura oficialmente a 
agenda de comemorações de 10 anos do Maria Cutia. Desde a sua criação, o grupo já 
passou por Maputo (Moçambique), Luanda (Angola), Praia (Cabo Verde), Bissau (Guiné 
Bissau), Ilha de São Tomé (São Tomé e Príncipe); além de ter se apresentado em mais 
de 130 cidades brasileiras, entre capitais e cidades do interior, de 18 estados 
brasileiros. 
 

 

CONTATO 

 

Luisa Monteiro – Produção do Grupo Maria Cutia  

producao@mariacutia.com.br - 31- 98888-1331 

Atores para entrevista: Leonardo Braga 31-98864-8182 / Mariana Arruda: 31-98855- 

0131 

 

 

www.mariacutia.com.br 
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