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Festival de Teatro de Curitiba 2015 – Mostra de Teatro Universitário
Grutun!
O Grutun! Grupo de Teatro UniBrasil mais uma
vez participou do maior evento de teatro do Brasil:
o Festival de Teatro de Curitiba. Este é o 6º ano
consecutivo que o grupo participa do festival.
Nessa edição, o Grutun! foi responsável por
uma das mostras inseridas no Fringe levando
ao palco sete peças dentro do TEUNI – Teatro
Experimental da UFPR. A Mostra reuniu vários
grupos universitários de instituições como
UTFPR, UFPR, FURB e UNESPAR e uma média

de 3.000 pessoas de público que prestigiou os
espetáculos.
Dentro das comemorações dos 15 anos do
UniBrasil, o Grutun! estreou no Festival deste
ano as peças Revolução das Mulheres,
Vampirilda – uma escola de horrores
e O Tempo e o Quarto. Além dessas,
Lucíola, “La Bohème”, “Vai e Vem do
Bem” e Era uma Vez também compuseram
a programação grutûnica do evento.
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Dia da Criança UniBrasil

Uma programação especial para os pequenos
foi idealizada para o Dia das Crianças, evento
coordenado pelo Grutun! Grupo de Teatro
UniBrasil em parceira com os cursos de
Pedagogia, Educação Física e Enfermagem.
A recepção ficou por conta do Grutun! e
dos alunos de Enfermagem e Pedagogia
que, fantasiados, acolheram os visitantes.
O curso de Pedagogia trabalhou a partir de
apresentações, que foram do teatro de sombras
até as brincadeiras de rodas, com o tema do
preconceito, como ir à sala de aula e ensinar
as crianças a não serem preconceituosas
e intolerantes. Durante todo o evento, as

crianças foram acompanhadas pelos alunos
de Enfermagem, sempre prontos para atender
possíveis ocorrências que necessitassem de
primeiros socorros. O curso de Educação Física
trouxe para o dia das crianças diversas
atividades que entretiveram a todos nos
intervalos dos espetáculos. O Grutun!
apresentou a peça “Vai e Vem do Bem”, que
tem o objetivo de conscientizar a população
de que a educação e paz no trânsito são
resultados de uma ação conjunta
e, Vampirilda – uma escola de
horrores – uma escola de horrores,
peça que traz o dilema de uma pequena
vampira, que tem medo de sangue,
e a história de seus colegas de classe,
envolvidos em driblar a prova final de magia.
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10º Fetaepi – Festival de Teatro Amador Estudantil de Pinhais , 3º
Festival de Teatro de Pontal do Paraná e 6º Festival de Teatro de
Paranaguá
O Grutun! Grupo de Teatro UniBrasil foi
selecionado e participou de três festivais entre
os meses de outubro e novembro deste ano. As
apresentações aconteceram no 10° Festival de
Teatro Amador Estudantil de Pinhais (Fetaepi),
no Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann
na cidade de Pinhais, no 3º Festival de Teatro
de Pontal do Paraná, no balneário de Praia
de Leste e também, no 6° Festival de Teatro
de Paranaguá (Festipar) no Teatro Municipal
Raquel Costa na cidade de Paranaguá.
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O grupo levou aos festivais o musical Revolução
das Mulheres, musical que é uma adaptação do
texto de Aristófanes embalado pelas músicas
de Rita Lee. A crítica política, as questões
de gênero, os defeitos da personalidade dos
homens e mulheres, entre outros assuntos são
abordados de forma divertida e intercalados por
números musicais.

