
 

FRANCISCO 
 Mariana Arruda canta Chico Buarque 

 

Mariana Arruda, do Grupo Maria Cutia, canta repertório do compositor no espetáculo 

“FRANCISCO”, no qual a atriz interpreta canções que versam a lábia masculina. Diferente do 

que corriqueiramente acontece – cantoras interpretando as músicas feitas com as falas no 

feminino –, em “FRANCISCO” vemos o inverso: é o homem que canta suas amadas em infinitas 

relações destes amores baratos e mambembes.  

FRANCISCO tem pitadas cênicas bem dosadas neste repertório musical que vem não só da 

trajetória no teatro da intérprete, mas de toda a equipe artística envolvida no projeto. A 

direção do show é assinada pela atriz, figurinista e diretora Lira Ribas, filha do saudoso Marku 

Ribas, que explora neste espetáculo dois espaços complementares, da atriz e da cantora. A 

proposta é oferecer ao público um passeio que brinca com estes lugares que o Chico permeia: 

a atmosfera dos cabarés, do Rio, de Paris, do samba, da filosofia. 

Os arranjos são de Leandro Aguiar, formado pela escola de música Bituca e ex-integrante do 

Grupo Ponto de Partida. A direção de voz e interpretação é de Babaya Morais, um dos mais 

renomados nomes nos estudos da voz e preparação vocal do Brasil. A interpretação de 

Mariana Arruda é teatral, pois este é seu lugar de origem, e a parti disso é feito a ponte ente 

música e teatro. Este trio de intensa experiência teatral, além de musical, aventurou-se neste 

espetáculo que mostra a faceta cantora da atriz Mariana Arruda, integrante da cia de teatro de 

rua Maria Cutia que há quase 10 anos pesquisa o diálogo entre música e teatro em seus 

espetáculos.  

A escolha do repertório centra sua dramaturgia nas canções do eu lírico masculino, que trata 

de paixões, separações, exaltando suas amadas e o amor do compositor pelo samba e pela 

arte. Uma grande homenagem às mulheres e aos artistas. FRANCISCO dá título ao espetáculo 

onde Mariana Arruda canta o Chico Buarque adorado por homens e mulheres. “Uma noite pra 

cantar o amor. Como se esse nosso Chico cantasse todos nós, com sua lábia tão peculiar”, 

brinca Mariana.  

 

 

 

 

 



SINOPSE DO ESPETÁCULO 

FRANCISCO - Mariana Arruda canta Chico Buarque 

Duração: 1h10 

Um mergulho na obra de Chico Buarque na voz da cantora e atriz Mariana Arruda que 

interpreta canções que versam a lábia masculina, que cantam suas amadas e as 

infinitas relações de amores baratos e mambembes. Num strip-tease de interpretações 

sinceras que passeiam pelas intensas atmosferas de candura, deboche, ironia, tristeza 

e raiva, o espetáculo vai do drama ao carnavalesco. No repertório: “Suburbano 

Coração”, “Trocando em Miúdos”, “Flor da Idade”, “Leve”, “Noite dos Mascarados”, 

dentre outras. 

 
FICHA TÉCNICA 
 
Cantora 
Mariana Arruda 
 
Participações Especiais 
Leonardo Rocha 
Creusa Dias 
 
Direção 
Lira Ribas  
 
Direção Musical 
Leandro Aguiar 
 
Figurinos 
Lira Ribas e Gabriela Domingues 
 
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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