




A RT Produções nasceu do interesse de seis jovens do bairro de Brasília Teimosa em democratizar, para 
sua comunidade e em quaisquer espaços educacionais disponíveis, o acesso aos bens culturais e à 

produção artística local através do teatro, da dança, do audiovisual e por oficinas e palestras. Ao longo 
do tempo, temos nos consolidado como uma produtora comprometida com a construção de processos 

de humanização através das Artes; valorização, apoio, divulgação e incentivo às obras artísticas dos 
mais variados gêneros, bem como atuação nos processos formativos em Arte/Educação. 

Nossa equipe, composta por Arte/Educadores, realiza cobertura de eventos, encontros, congressos, 
das mais variadas linguagens artísticas; é atuante na pesquisa e produção acadêmica e intelectual em 

Artes; realiza intervenções artísticas; produz trabalhos voltados para a valorização das artes e sua 
aplicação no cotidiano; e também fazemos ensaios fotográficos – seja com artistas ou com o público 

interessado, prezando sempre a excelência no serviço e a reconstrução do nosso olhar de mundo.

Em nosso repertório, disponibilizamos de três DVDs produzidos, dois CDs de trilha sonora, um livro 
(contando a história da equipe nos primeiros cinco anos), além de camisas e bolsas relacionadas à área 
de dança – todos disponíveis à venda no site www.juanews.wordpress.com. Em nossos projetos, o que 
mais valorizamos não são apenas pessoas e corpos agrupados que se movimentam sem intenção, foco 

e objetivo; mas a qualidade de vida que nossos produtos e ações podem causar através da educação 
em e das artes, a favor de uma verdadeira transformação na vida dos nossos colaboradores, 

seguidores, familiares e parceiros.

http://www.juanews.wordpress.com/


Desenvolvermos talentos e 

atividades artístico-culturais, de 

pesquisa, extensão e de capacitação 

de recursos humanos que resultem 

numa consciência interior do seu 

papel na formação do indivíduo 

focado no seu crescimento pessoal 

em termos mais amplos.

Nosso compromisso com a 

empregabilidade no âmbito artístico 

e o Empreendedorismo Cultural é 

resultado do entendimento da 

formação do indivíduo e a Equipe 

está, acima de tudo, interessada 

com o ser humano em sua 

realização pessoal e profissional.



Respeito ao Cidadão/Cliente; transparência nos trabalhos; 

diálogo aberto entre Colaboradores, Integrantes, Equipe, 

Parceiros e Público; integridade e lealdade com a 

Instituição; legalidade e profissionalismo. 

Nossa comunicação deve ser clara e precisa; nosso 

gerenciamento deve ser construído em Equipe de forma 

consistente e focada em ações de melhorias; nosso 

Relacionamento com Clientes, Colaboradores, 

Integrantes, Equipe, Parceiros e Público deve ser 

transparente e baseado na responsabilidade e confiança 

entre as partes.



Identidade Visual nos produtos finalizados;

Cultura percebida a partir do olhar interior (humano)

para o exterior (mundo);

Comunidade como base da nossa prática e estudo;

Planos de Ação buscando soluções com mudanças de

rotas quando necessário;

Avaliação formativa, construtivista e processual.



Logo 2010-2011

Logo 2012-2013

Logo 2013-2014
Logo 2014 –



1° Formação 

Tauan Torres, Jéssica Netely, Mariana 

July, Fábio Monte, Jedson Santos e 

Richard Thompson

2° Formação 

Jedson Santos e Richard Thompson

3° Formação

Richard Thompson e Poliana Dantas

4° Formação 

Lucas Fernando, Poliana Dantas, Fernanda França, 

Jedson Santos ,Breno Galvão e Richard Thompson

5° Formação 

Richard Thompson, Williane Nadja, Fernanda 

França e Tennyson Benjamim

6° Formação

Roberto de Andrade, Ivaneide Ferreira, Fabio Monte, 

Richard Thompson, Daniel Lackberg

7° Formação

Samuel Soares, Carlos André, Lia Araujo, Aminah

Luna, Helenilza Paula e Richard Thompson



“BONECOS “

Espetáculo Infantil que 

aborda o tema do cuidado 

e proteção que é feito das 

mães aos filhos no seu 

surgimento no mundo das 

descobertas, ideias, 

aprendizagens e 

construções fora da sua 

companhia e leito materno.



“PALAVRAS”

Solo contemporâneo onde a 

partir da fala o corpo revela 

suas muitas expressões, 

respondendo à palavra dita 

com gestos e sentimentos 

próprios do seu ser – este 

que faz parte do 

inconsciente coletivo 

brasileiro e que contem a 

palavra como elo principal 

para se tornar realidade.



“SENTIDOS”

Performance artística onde o 

movimento explorado  faz menção à 

limitação que um corpo, cujos sentidos 

são geneticamente afetados (como os 

deficientes visuais, auditivos e 

paraplégicos), tem em relação às 

múltiplas possibilidades de realização 

que um corpo são detém; mas que, por 

força maior, nos mostra uma 

capacidade extraordinária de realizar o 

que se propõem sem limitação alguma 

ao homem que julgamos “normal” (sem 

deficiência).



“DIALÉTICA – I  ATO”

O Espetáculo de Dança 

Contemporânea Dialética I Ato 

transcorre do discurso 

proposto pelo corpo e suas 

expressões direcionadas a 

Deus, que acompanha a 

trajetória do homem em Terra 

e o intento do seu coração 

para com o seu próximo.



“COLETIVO UNIVERSO LÚDICO”

O Coletivo Universo Lúdico foi uma 

Ação de Contação de História 

promovida pela Equipe e Produtora RT 

Produções que reuniu quatro 

Arte/Educadores dos bairros da cidade 

do Recife/PE. A Turnê “Mato” passou 

por espaços públicos da cidade como: 

Parque 13 de Maio, Parque da 

Jaqueira e Parque Dona Lindu levando 

as quatro linguagens artísticas (Teatro, 

Música, Dança e Artes Visuais) através 

de Pocket-Shows para o público 

infantil, seus pais e toda a família.



PROGRAMA WEB 

“#SUMA” – 1ª 

TEMPORADA

O programa Web intitulado #Suma 

primeira temporada é uma 

produção e realização da 

Produtora de Artes e Equipe RT 

Produções com o objetivo de 

incentivar outros jovens a se 

tornarem protagonistas sociais de 

sua própria história, críticos, 

formadores de opinião e 

produtores culturais que 

investiguem e pesquisem através 

das Artes e que saiam do lugar 

comum.



LANÇAMENTO DO LIVRO 

“RESISTINDO COM AS ARTES” 

– RICHARD THOMPSON

Este Trabalho de Pesquisa que 

resulta no livro “Resistindo com as 

Artes” primeira edição, trás a história, 

curiosidades, depoimentos e 

experiência de pessoas conectadas 

em diversos Projetos Sociais e 

Artísticos que se unem através das 

multifaces da Arte num recorte de 

cinco anos de vivências em prol da 

construção de uma sociedade melhor.



PROJETO “VIDEOCLIPES”

O projeto Videoclipes de Dança 

Contemporânea, surgido no ano de 2016 

nos bairros da cidade do Recife/PE e nos 

bairros da cidade de Caruaru/PE, tem como 

objetivo registrar os espaços da cidade 

muitas vezes desapercebido pela sociedade 

que dela faz parte, e também de ter um 

registro cronológico das criações 

coreográficas do nosso integrante bailarino, 

coreógrafo e intérprete contemporâneo 

Richard Thompson (DRT 3875/PE); o qual, 

ao longo dos seus 13 anos de seus estudos 

e pesquisas na arte da dança tem 

representado a Equipe RT Produções nesta 

linguagem.



LANÇAMENTO DO DVD 

“COLEÇÃO 

ARTE/EDUCADORES”

O DVD “Coleção Arte/Educadores” (1ª 

Edição) reúne depoimentos de quatro 

Professores de Artes de diversas 

Modalidades de Ensino da cidade do 

Recife/PE, os quais discursam sobre suas 

vivências e experiências na educação 

através das Artes, principalmente no que 

tange as questões de gênero – masculino 

e feminino – na educação. Discussões 

importantes que ampliam e fortalecem os 

olhares para quem se interessa nas 

curiosidades, reflexões e relatos no 

campo da Arte/Educação e Ensino de 

Artes.



PROGRAMA “#WEB”

O Programa “#Web” é a segunda 

temporada do “#Suma” (2015), em 

resposta ao sucesso e retorno positivo 

dos espectadores online com a 1ª 

edição do programa mensal, e à grande 

procura por mais episódios. Os novos 

roteiros, a pedidos do público, trazem 

uma roupagem mais interativa com o 

espectador virtual e com o trabalho de 

diversos artistas das cidades do País, 

com o intuito de difundir ainda mais 

nossa Arte e Cultura de luta e 

resistência mediante a tanta poluição de 

conteúdos que vemos nas redes sociais.



AULAS DE TREINAMENTO 

FUNCIONAL

Ministradas pelo Bailarino/Coreógrafo e 

Arte/Educador Richard Thompson (DRT 

3875/PE), as atividades físicas 

funcionais trabalhadas em nossos 

encontros visam não apenas uma 

melhora do condicionamento físico e da 

qualidade de vida do indivíduo que a 

pratica, mas principalmente despertar 

neste um trabalho contínuo de 

autoconhecimento e potencialização

deste corpo em movimento através das 

Artes.



CURTA METRAGEM “ATRAVÉS 

DOS BASTIDORES”

Primeira produção cinematográfica da RT 

Produções, o filme revela a curiosidade e 

intimidade do que há por trás das 

belíssimas performances de um grande 

artista.  Por trás das cortinas, existe uma 

estrutura e bagagem física e emocional  

nem sempre simples de lidar.



Espetáculo “Bonecos” 

para a comunidade do 

Totó (Recife/PE)

Workshop de 

Dança 

Contemporânea e 

Artes Visuais para 

a comunidade de 

Brasília Teimosa 

(Recife/PE)

Espetáculo “Bonecos” no Abrigo CEAC em 

Brasília Teimosa (Recife/PE)

Parceria da RT 

PRODUÇÕES com a 

Casa dos Velhinhos 

(Gravatá/PE)





LIVROS

DVDs

TRILHA SONORA DOS 

ESPETÁCULOS

SQUEEZE

CAMISAS

ACESSE: 

https://juanews.wordpress.com/

https://juanews.wordpress.com/


AUXÍLIO 

FINANCEIRO

Ag.1839-2 

CC-24.742-1

Richard 

Thompson 

Ferreira de Jesus

AUXÍLIO MATERIAL

Estamos precisando de 

: 

Equipamento móvel 

de som;

Equipamento de Luz; 

Câmera / Tripé

Laptop

AUXÍLIO 

HUMANO

Estamos 

recrutando 

estagiários (não-

remunerados) e 

novos membros. 

Venha somar 

forças conosco! 



@PressRTPE

www.facebook.com/rtproducoesmix/

youtube.com/user/rtproducoesmix

@richardthompsonofc

https://juanews.wordpress.com/

rtproducoesmix@gmail.com

(81) 9 8686-8235

(81) 9 8712-1922


