




RELEASE

Insubmissas - Mulheres na Ciência é uma produção do Núcleo Arte Ciência no Palco filiado a Cooperativa Paulista
de Teatro, estreada em 2015 com grande acolhida por parte do público e da critica especializada. Tendo em seu repertório
nestes 21 anos de trabalho, espetáculos como EINSTEIN, COPENHAGEN, AFTER DARWIN, A DANÇA DO UNIVERSO,
PROMETEU DESPEDAÇADO, QUEBRANDO CÓDIGOS assim como obras voltadas ao público infanto juvenil, 20.000 LÉGUAS
SUBMARINAS, UFA!, REBIMBOCA E PARAFUSETA, DA VINTI PINTANDO O SETE, entre outras.

Oswaldo Mendes, autor de A Dança do Universo, debruçou sobre as questões do feminino na ciência elaborando
a dramaturgia tendo o foco em quatro mulheres que se tornaram importantes cientistas que revivem em cena suas difíceis
entradas e convivências no ambiente predominantemente masculino da Ciência.

Na encenação - gravada presencialmente e agora com inserções das atrizes neste momento de isolamento - os
dramáticos momentos vividos por Marie Curie (dois prêmios Nobel), que apesar da mais alta premiação passou fome na
França; os conflitos de Hipácia com o governador e o bispo de Alexandria sendo morta a pedradas; Bertha Lutz, superando
dificuldades fez de sua vida uma luta incansável pelos direitos da mulher e, Rosalind Franklin, com decisiva pesquisa do
DNA, ludibriada pelos laureados Crick e Watson, encerra com a pergunta sempre difícil de responder: afinal o que é a vida?

A produção também homenageia neste trabalho - contemplado pela 10ª Edição do Prêmio Zé Renato para a
Cidade de São Paulo - com breve biografia gravada e animada com ilustrações, artistas que emprestam seus nomes aos
teatros públicos municipais, local de onde serão feitas as transmissões.



SINOPSE

Uma misteriosa voz masculina
insistentemente provoca Marie Curie,
Bertha Lutz, Rosalind Franklin e Hipácia
de Alexandria a falarem de suas vidas.
Numa delicada e instigante instalação de
cordas, pedras e luzes , o desnudamento
de extremados conflitos vividos por elas
vem à tona, num suspense somente
rompido pela insubordinação e pela
desobediência.



INSUBMISSAS, mulheres na ciência

Autor:
Oswaldo Mendes

Direção e cenografia:
Carlos Palma

Assistente de direção:
André Falcão

Designer de luz: Rubens Velloso
Trilha Sonora: Carlos Palma e Attilio Mastrogiovanni
Figurino: Carolina Semiatzh e Beatriz Rivato
Preparação Corporal:  Inês Aranha

Elenco:
Adriana Dham
Leticia Olivares 
Monika Plöger
Selma Luchesi
Vera Kowalska
Rogério Romera

Produção: 
Núcleo Arte Ciência no Palco Da Cooperativa Paulista de Teatro

Programação Visual: Adriana Carui
Edição do vídeo: Cênica Filmes – Zeca Rodrigues
Assessoria de Imprensa: Pombo Correio
Streaming: Danilo Bittencourt

Crédito fotográfico: Zuza Blanc







Transmissão ONLINE 
do espetáculo INSUBMISSAS, mulheres na ciência

Abertura com apresentação do projeto AO VIVO

Apresentação do espetáculo: 60 minutos

Bate-papo com as atrizes após o espetáculo: 45 minutos 

Importante: A plataforma que será utilizada para as 
transmissões permite até 4 destinos diferentes 

simultâneos – um dos destinos será o canal do Youtube
do grupo ACP e outro o canal de preferência do 

equipamentos público listado. 



Flyer eletrônico a ser aprovado com as informações 
do equipamento público e datas/horários

PUBLICO ALVO
Faixa etária indicativa: acima dos 14 anos

- Comunidade do entorno (moradores, associações de bairro, 
associações que tratam questões femininas, coletivos artísticos, etc)

- Estudantes, Educadores e Professores 
- (escolas públicas do entorno) 



Quem somos? 

O Núcleo Arte Ciência no Palco foi criado em 1999, inspirado pelo espetáculo EINSTEIN, estreado em 1998. 
Formado por atores e técnicos profissionais que se propuseram a trabalhar sistematicamente no território das 

artes cênicas as questões do conhecimento humano, em especial as das Ciências Naturais. Responsabilidade 
científica, ética, curiosidade, intuição, paradoxos, histórias da ciência, conflitos morais – roteiros de vidas 

dedicadas ao avanço do conhecimento humano. Nosso repertório - com obras voltadas a todos os segmentos 
da sociedade e a todas as idades - relaciona-se com estreita harmonia e familiaridade com o universo da 

Educação, participando ativamente na difusão e popularização da Ciência. Desde EINSTEIN (Prêmio 
Mambembe/1998), até hoje apresentada por todo o Brasil, passando por COPENHAGEN (3 indicações para o 

Prêmio Shell), QUEBRANDO CÓDICOS (1 indicação ao Prêmio Shell), ainda AFTER DARWIN, OXIGÊNIO, A CULPA 
É DA CIÊNCIA, entre as adultas, e outras voltadas ao público infanto-juvenil, como 20.000 LÉGUAS 

SUBMARINAS, UFA! (Prêmio APCA e Prêmio Coca-Cola/Femsa), DA VINCI PINTANDO O SETE, BIG BIG BANG 
BOOM! (indicado ao prêmio Coca-Cola/Fensa e Prêmio Cooperativa Paulista de Teatro pelo projeto visual), 

estreado em outubro de 2010 e NO MUNDO DE ARTHUR estreado no 18º Festival Cultura Inglesa, 2014. Ao 
trazer ao palco a interação arte/ciência, temos, seguidamente, na exposição de nossa experiência e realização 

de oficinas com educadores e artistas interessados no pensamento científico, participado de sua inserção no 
mundo contemporâneo, assim como na facilitação de instrumental dramático para o ensino de ciência.
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Links do espetáculo:

http://blogdaboitempo.com.br/2015/01/29/insubmissas/

http://falacultura.com/insubmissas-teatro/

https://www.youtube.com/watch?v=6kRTihNxcn4
(Teatro é na Cultura)

http://cacilda.blogfolha.uol.com.br/2015/01/30/quatro-
pecas-para-ver-no-fim-de-semana-9/

http://unespciencia.com.br/2015/03/unespciencia-61/

Visite nossas redes sociais:
https://www.youtube.com/user/NucleoACP
https://www.facebook.com/nucleoacp/
https://www.instagram.com/nucleo_acp/

http://blogdaboitempo.com.br/2015/01/29/insubmissas/
http://blogdaboitempo.com.br/2015/01/29/insubmissas/
http://falacultura.com/insubmissas-teatro/
https://www.youtube.com/watch?v=6kRTihNxcn4
http://cacilda.blogfolha.uol.com.br/2015/01/30/quatro-pecas-para-ver-no-fim-de-semana-9/
http://unespciencia.com.br/2015/03/unespciencia-61/
https://www.youtube.com/user/NucleoACP
https://www.facebook.com/nucleoacp/
https://www.instagram.com/nucleo_acp/


Contato:

Adriana Dham
Tel (11) 9-9194.8496

adrianadham @yahoo.com.br

André Falcão
Tel (11) 9-9722.9723

falcaoandre@gmail.com

E-mail do grupo Arte Ciência no Palco:
acpcultural@uol.com.br


