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do mês de abril
A Dança é estrela
do mês de abril

 III Seminário Nacional Sesc de Arte-OEducação tendo com tema Ação 
Cultural: Arte, Educação e Política, a ser 
realizado no Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA) da UFPE, de 23 a 27 de 
julho de 2012, das 9h às 18h, tem como 
homenageado o professor Jomard Muniz 
de Britto, filósofo pop, poeta, performer e 
agitador cultural. 
� As palestras e conferências serão 
realizadas das 9 às 13h, e o tema da 
primeira mesa, dia 23 de julho, será Ação 
Cultural: Arte, Educação e Política, tendo 
como palestrantes Marta Porto (RJ), João 
Silvério Trevisan (SP) e Jomard Muniz de 
Britto (PE), mediador Paulo Marcondes 
(PE). A programação prossegue assim:

24/07 - Mesa 2 - Tema: Ação 
Cultural e Práticas Pedagógicas em Teatro 
– Palestrantes: Ingrid Dormien Koudela 
(SP); Beatriz Ângela Cabral Vieira (SC), 
João Denys Araújo Leite (PE). Mediador: 
Luís Reis (PE); Mesa 3 - Tema: Ação Cul-
tural e Grupos Teatrais – Sérgio Carvalho 
(SP); Suzana Schmidt Viganó (SP); Fred 
Nascimento (PE) Mediador: Romildo 
Moreira (PE).

25/07 - Mesa 4 - Conferência - 
Tema: Ação Cultural na Arte Contempo-
rânea - Celso Favaretto (SP); Debatedor: 
Fernando Azevedo (PE); Mesa 5 -Palestra 
-Tema: Ação Cultural nos Territórios do 
Audiovisual - Paulo Cunha (PE); Maria do 
Carmo Nino (PE); Mediador: Rodrigo 
Dourado; 26/07 – Mesa 6 - Tema: Ação 
Cultural na Música - Eli- Eri Moura (PB); 
Cristiane Almeida (PE); Mediador: José 
Amaro; Mesa 7 - Ação Cultural e Práticas 

Pedagógicas no Circo Social- Ermínia 
Silva (RJ); Mediadora: Fátima Pontes 
(PE); Mesa 8 - Tema: Ação Cultural e Prá-
ticas Pedagógicas em Dança – Ciane Fer-
nandes (BA); Valéria Vicente (PB); Media-
dor: Marcelo Sena (PE).

2 7 / 0 7  -  M e s a  9  -  Te m a : 
Curadorias e Processos de Seleção nas 
Artes – Cristiana Tejo (PE); Palco 
Giratório (SESC- DN), Governo do 
Estado, Prefeitura do Recife, Prefeitura de 
Jaboatão dos Guararapes e Governo 
Federal. Mediação: José Manoel; Mesa 10 - 
Tema: Políticas Culturais para Formação 
do Professor: Arão Paranaguá, UFPE, 
Angel Viana, Secretarias: estadual , 
municipal do Recife e de Jaboatão dos 
Guararapes e SESC; Mediação: José 
Manoel.

CURSOS (14h às 18h) - Teatro Como 
Pedagogia – Beatriz Ângela Vieira Cabral 
– SC (35 vagas); Dança: Princípios em 
Movimento: Criatividade, Autonomia e 
Integração – Ciane Fernandes – BA (35 
vagas); Circo: Picadeiro na Escola – Sérgio 
Oliveira – RJ (30 vagas); Artes Visuais: 
Desenho de Observação – Gil Vicente - 
PE (35 vagas); Música -Eli- Eri Moura - 
PB (35 vagas); Formação de professores 
para a educação escolar e ação cultural -
Arão Paranaguá-MA (40 vagas); Literatu-
ra: Laboratório da Escrita - João Silvério 
Trevisan -SP (20 vagas); Literatura: Políti-
cas públicas na Literatura: Lourival 
Holanda-PE (35 vagas); Grafitagem: Galo 
de Souza-PE (40 vagas) e História em 
Quadrinhos Aplicada à Educação- Cléris-
ton Andrade - PE (30 vagas).

Jommard Muniz de Britto 
é homenageado do Congresso

ão é necessário nenhum tipo de Nexperiência anterior para participar dos 
cursos de Danças Circulares que o Ateliê 
Arte da Terra (Rua dos Artistas, Torre) 
realizará dias 28 e 29 deste mês e 02 e 03 de 
junho, das 9 às 18h, com o seguinte 
conteúdo programático: estudos dos 
elementos, exercícios e práticas para 
equilíbrio dos quatro elementos, observação 
dos elementos no Mapa Natal, repertório de 
danças circulares com foco nos elementos, a 
dança como instrumento de equilíbrio e 
cura e prática de Tara Branca.

� A instrutora Mércia Andrade é 
focalizadora de Danças Circulares - 
Formação com Friedel Kloke-Eibl, do 
Institute Meditation des Tanzes, líder de 
Danças da Paz Universal, certificada pelo 
PeaceWorks International Network for the 
Dances of  Universal Peace e astróloga 
tradicional – Curso Superior de Astrologia 
“O Céu em três esferas”, Academia Castor e 
Pólux, com Eduardo Maia. Informações e 
Inscrições com Mércia Andrade, pelo e-mail 
merciaxa@drahomiro.com.br e Fone (81) 
9636.0404

Cursos de Circulares 

Leve
O Coletivo Lugar Comum levanta debate sobre 
acessibilidade nas artes em nova temporada do 
espetáculo Leve, no Teatro Hermilo Borba Filho, 
às 19h dos dias 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 e 
28 de abril e 02, 03 e 04 de maio, com preço 
único bem acessível de R$ 5,00. A ficha técnica 
de criação é a seguinte: concepção, criação e 
coreografia de Maria Agrelli e Renata Muniz, 
assistente de coreografia: Liana Gesteira, con-
sultoria artística: Valéria Vicente e Maria Clara 
Camarotti, laboratórios criativos: Liana Gestei-
ra, preparação vocal: Conrado Falbo, pesquisa 
teórica e diário de criação: Renata Pimentel, 
trilha sonora original: Isaar, iluminação - criação 
e execução: Luciana Raposo, figurino Criação: 
Maria Agrelli, figurino execução: Maria Lima, 
cenário criação e design gráfico: Isabella Aragão 
e Luciana De Mari, cenário execução: Isabella 
Aragão, Luciana De Mari e Martiniano Almeida, 
fotos: Breno César.
� A ficha técnica da nova temporada 
inclui: bailarinas Maria Agrelli e Renata Muniz, 
preparação corporal: Luiz Roberto da Silva, 
Victor Monteiro Ramos (Pilates), operação de 
luz: Luciana Raposo e Rodrigo Oliveira, ceno-
técnico e operador de som: Almir Negreiros, 
produção geral: Comum de 3 Produções Artísti-
cas e Carminha Lins, produção executiva: Grão 
– Comunicação e Cultura (Rute Pajeú), assesso-
ria de imprensa: Íntegra Cooperativa de Notíci-
as, projeto de acessibilidade comunicacional: 
VouVer Acessibilidade Cultural, consultoria em 
acessibilidade: Andreza Nóbrega, roteiro de 
audiodescrição: Andreza Nóbrega, locução da 
audiodescrição: Andreza Nóbrega e Liliana 
Tavares, intérprete de Libras: Ernani Ribeiro e 
Anderson Tavares ). Conheça mais detalhes do 
espetáculo na página 3).

Orum Aiê
Os navios negreiros não trouxeram da África 
apenas a mão de obra escrava, mas também, os 
valores que cada negro guardava e que ninguém 
podia arrancar: sua cultura, sua fé e suas tradi-
ções. Assim, mesmo submetidos aos castigos de 
seus senhores, os negros nunca se esqueceram 
da beleza dos seus cantos, da graça de suas dan-
ças e do poder de seus deuses. Partindo deste 
princípio, Orum Aiê, trabalho da Criart Cia de 
Dança, procura estabelecer relação entre os dois 
planos da existência: o Orum, mundo mítico do 
passado remoto , a morada dos deuses, dos 
antepassados e o Aiê, o mundo dos homens, o 
do tempo presente. O espetáculo tem direção 
geral e coreografias de Paula Azevedo, direção 
musical de Fabrício Belo e figurinos de Ricardo 
Angeiras. Apresentação única no Teatro de 
Santa Isabel, às 19h do dia 26 de abril.

Tempo Fragmento
Espetáculo de dança contemporânea, Tempo 
Fragmento trata da relação entre homem e tempo 
em seus vários aspectos (fragmento) tendo 
como ferramenta principal o corpo, que se 
comunica e constrói cenas distintas que se com-
plementam, mas que nasceram de uma mesma 
pesquisa corporal, buscando a ausência de senti-
mentos e tomando como ponto de partida o 
ciclo da vida em seus 
diferentes encontros e 
desencontros.

Concepção, 
coreografia, criação e 
direção de Ivaldo 
Mendonça, tem no 
elenco os bailarinos 
Ivaldo Mendonça, 
Maria Agrelli e Renata 
Muniz e trilha sonora 
original de Júlio Mora-
es. Ficha técnica: cria-
ção e execução de luz: 
Eron Villar, textos: 
Rena t a  P imente l , 
figurino: Ivaldo Men-
donça e Maria Agrelli, 
confecção de figurino: 
Helena Pinto, Ceno-
grafia: Ivaldo Men-
donça, fotos: Breno 
César, designer gráfi-
co: Juliana Mendonça, 
assessoria de impren-
sa: Leidson Ferraz, 
Produção: Carminha 
Lins. sessão única,  
domingo dia 15 de 
Abril, no Teatro Marco Camarotti, SESC Santo 
Amaro – PE. 

A apresentação gratuita, com oficina 
também pela manhã, Corpo em Movimento, com 
Ivaldo Mendonça (vagas esgotadas) integra o 
projeto de circulação por Pernambuco sob o 
incentivo do Funcultura e apoio do Sesc.

 dança pernambucana destaca-se na pro-Agramação artística deste mês com várias 
atrações imperdíveis como são o espetáculo 
Orum Aiê, da Criart, em única exibição, às 19h 
do dia 26, no Teatro de Santa Isabel, dentro do 
Festival Pernambuco em Dança, a temporada 
de Leve, do Coletivo Lugar Comum, no Teatro 
Hermilo Borba Filho, durante todo o mês de 
abril e início de maio, e Tempo Fragmento, em 
única sessão gratuita, dia 15, às 17h. no Teatro 
Marco Camarotti, do Sesc de Santo Amaro.
� Enquanto isso, o solo Jandira, do per-
nambucano Kleber Lourenço, cumpre tempo-
rada no Auditório do SESC Pinheiros, São 
Paulo, nas quartas e quintas, às 20h30 até o dia 
12 de abril. Inspirado na temática da poesia 

modernista do escritor mineiro Murilo Men-
des, aborda as construções arquetípicas do 
universo feminino, por meio do diálogo entre 
teatro, literatura, performance e dança contem-
porânea, tendo o corpo como ponto de con-
vergência e de fusão entre essas linguagens. 
Interpretação do ator e bailarino Kleber Lou-
renço, com colaboração do encenador Mar-
condes Lima e do coreógrafo e pesquisador 
Arnaldo Siqueira.
� Vale lembrar, também, que começa-
ram os preparativos para a10ª Mostra Brasileira 
de Dança, que será realizada de 30 de junho a 8 
de julho, no Recife (mais informações no site 
www..mostrabrasileiradedanca.com.br ou pelo 
telefone 34218456).

O prof, Jomard Muniz de Britto, homenageado do III Seminário Nacional Sesc de
 Arte-Educação
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O Coletivo Lugar Comum tem uma proposta 
inovadora em Leve

Br
en

o 
Cé

sa
r

So
la

ng
e 

Av
el

in
o

Momento do espetáculo Orum Aiê, em única exibição
no Teatro de Santa Isabel
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 A aproximação da Compassos Cia de 
Danças com a obra de Hermilo Borba Filho é 
antiga. Foi em 2007 que o espetáculo estreou, 
ainda chamado de Um paroquiano Inevitável, 
ganhou vida, refez passos, agregou novos 
artistas e agora renasce em um novo percurso. 
Sobre Um Paroquiano, teve sua circulação apro-
vada pelo Funcultura e começa sua caminhada 
pelos palcos do interior pernambucano e 
Região Metropolitana.

O espetáculo inicia suas andanças em 
Olinda (na Casa da Rabeca), dia 28 de abril e 
segue para Aliança, em 25 de maio. No dia 03 
de maio fez temporada de seis apresentações 
no Teatro Arraial, no Recife, todas as quintas, 
às 20h, até 07 de junho. No final do ano chega-
rá até Lajedo, Cachoeirinha, Calçado, Vila Pau 
Ferro (distrito de Lajedo), Iguaraci, Ingazeira e 
Tuparetama. Após cada apresentação há deba-
te aberto com o público sobre o processo de 
criação e também oficinas serão realizadas para 
troca de conhecimentos com os moradores de 
cada município envolvido.

 Raimundo Branco assina a direção e 
coreografia. No elenco estão Patrícia Costa, 
Gervásio Braz, Priscilla Figueiroa, Fábio Costa 

e Marcela Felipe. Os bailarinos/atores, dan-
çam/interpretam os conflitos de uma família 
pequeno-burguesa. As relações são marcadas 
por desentendimentos. O núcleo é formado 
por Mãe, Pai e os filhos Poeta, Atleta, Noivo e a 
Noiva. Outro personagem central é Enéas (que 
chega para “salvar” a família).

A preparação e conscientização 
técnica do elenco estão sob a responsabi-
lidade de Carlos Ferreira (voz e movimen-
to), Luiz Roberto (clássico), Fábio Costa 
(capoeira) e Raimundo Branco (dança).

A concepção e confecção de 
figurinos são assinadas por Júlia Fontes e 
Suzi Queiroz. A iluminação, concebida 
por Eron Villar, traz para a cena a propos-
ta de envelhecer o local, através da sobre-
posição de cores, como amarelo e verde e, 
em determinados momentos, é funda-
mental o jogo criado entre luz e sombras. 
A trilha sonora é composta em sua maio-
ria por composições utilizadas no cinema 
e foi selecionada por Raimundo Branco, 
que também assina a cenografia. 

O espetáculo foi criado para um 
palco em arena ou semiarena, por esta 

razão, todos os ângulos foram coreografados 
procurando explorar os possíveis focos de uma 
câmera de cinema, com a intenção de oferecer 
ao espectador o direito de escolher o que deseja 
ver/assistir.

 Massangana Multimídia, produtora Aaudiovisual da Fundação Joaquim Nabuco, 
promove o Lançamento do DVD “Crianças no 
Furacão”, documentário de 52 minutos baseado 
em entrevistas com 12 pessoas que eram crianças 
nos anos do governo militar brasileiro, período 
que vai do golpe de 1964 até a Abertura, em 
1982. A perspectiva da abordagem das 
entrevistas é a percepção de todo um contexto 
sócio-político-cultural através da ótica da criança. 
O documentário busca o registro das sensações e 
reações diante de eventos concretos, compondo 
um painel diferente da frieza do conteúdo dos 
livros ou do distanciamento de quem olha de fora 
e simplesmente avalia consequências.

 Dirigido por Luiz Felipe Botelho, o 
filme foi produzido em 2004, numa realização da 
Massangana Multimídia Produções (Fundação 
Joaquim Nabuco - Ministério da Educação) em 
parceria com a TV Senado. O lançamento do 
DVD foi marcado pela exibição pública do docu-
mentário, dia 31 de março, às 20h, na TV Univer-
sitária. Os entrevistados são:

Carlos Eduardo Lins (bancário e 
engenheiro - filho de militares, relembra o 

cotidiano da infância numa vila militar em São 
Paulo); Cybelle Jácome (atriz - que viveu dos 3 
aos 11 anos fora do país com a família e fala das 
impressões do que é viver no exílio); Cynthia 
Falcão (documentarista e jornalista - filha de ex-
militante comunista, conviveu com reuniões 
secretas realizadas em sua casa e políticos que 
eventualmente ali se refugiavam); Didha Pereira 
(ator, diretor e dramaturgo - que relembra a 
infância próximo ao burburinho das ligas 
camponesas na zona da mata e fala do seu 
seqüestro aos 16 anos, quando sumiu por seis 
meses); Isabela Cribari (produtora e gestora 
cultural - lembra das dificuldades de gerenciar o 
conflito de estar dividida entre a família do pai - 
de direita - e a da mãe - militante de esquerda).

José Manoel (ator, diretor e gestor 
cultural - fala da falta de informação no agreste e 
da educação autoritária, militarista e religiosa na 
Capital); Kleber Mendonça Filho (jornalista e 
crítico de cinema - rememora o sete de setembro 
e o lava-pés na escola que frequentava em Casa 
Forte); Lígia Pacheco (professora - fala das 
escolas que frequentou e dos vários tipos de 
educação que teve); Luiz Carlos Prestes Filho 

(mestre em cinema e TV e pesquisador na área de 
Economia da Cultura - relembra os percalços que 
viveu com a mãe e os irmãos no Brasil até o 
reencontro com o pai em Moscou, no exílio); 
Sérgio Gusmão (ator e apresentador - lembra das 
várias prisões de seu pai adotivo e do absurdo 
que lhe parecia toda aquela situação); Sevy 
Madureira (socióloga - fala das impressões que se 
tinha da então chamada revolução); e Virgínia 
Costa (professora - aborda o terrível ano de 1971 
em que teve uma tia assassinada, os pais presos e 
os irmãos distribuídos pelas casas de amigos por 
segurança - temia-se que eles fossem presos e 
torturados diante dos pais para que estes 
falassem).

 SERVIÇO - DVD Crianças no 
Furacão- Disponível nas lojas da Fundação 
Joaquim Nabuco; preço: R$10,00 (dez reais); 
Endereço das lojas no Recife/PE:Fundaj Derby: 
Rua Henrique Dias, 609, Derby. Fundaj Casa 
Forte: AV. 17 de agosto, 2187, Casa Forte, 
Informações: multimídia@fundaj.gov.br. Tel: 81 
- 3073-6710/ 3073-6693. Mais informações | 
Contato do Diretor: botelhudo@gmail.com - 
3073.6693

Ribalta é publicação mensal da diretoria do 
Sindicato dos Artistas e Técnicos em 
Espetáculos de Diversão no Estado de 
Pernambuco ‐ SATED‐PE: Rua Floriano 
Peixoto, s/n ‐ Casa da Cultura ‐ Raio Oeste ‐ 2º 
pav. ‐ São José ‐ CEP: 50020‐060 ‐ Recife ‐ PE 
‐ Fone/Fax: 3424.3133 ‐ E‐mail: sated‐
pe@ig.com.br ‐ DIRETORIA ‐ Presidente: 
Ivonete Melo; Vice‐presidente: Vavá Schön‐
Paulino; Secretário: Severino Florêncio; 
Suplente: Ronaldo Brissant; Tesoureiro: 
Antônio Idelfonso de Barros; Suplente: 
Carlos Amorim; Conselho Fiscal ‐ Titulares: 
Maria José de Santana Andrade; Jailson 
Silva; Ítala Assis Caminha; Suplentes: Wilson 
Ribeiro da Silva (Alakazan); Valdenou 
Henrique de Moura e Israel Roque de 
Araújo. Colaboradores: Jomard Muniz de 
Britto, Vavá Schön‐Paulino, Ivonete Melo, 
entre outros; Redação e Edição: Jornalista 
Valdi Coutinho ‐ Reg. DRT/PE 739; Designer 
Gráfico e Diagramador: Beto Melo ‐ Fone: 
9451.3823; Impressão Gráfica: Companhia 
Editora de Pernambuco ‐ CEPE ‐ Rua Coelho 
Leite, 530 ‐ Recife ‐ PE ‐ Fone: (81)3183.2700; 
Tiragem: 3.000 exemplares. A Reprodução 
dos textos é permitida  desde que seja 
citada a fonte.  ‐ Distribuição Gratuita. 
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Cia. Macambira comemora aniversário de Nelson Rodrigues
o dia 23 de agosto é comemorado o Naniversário do dramaturgo brasileiro 

Nelson Rodrigues e a Cia. Macambira de 
Teatro, em parceria com o Instituto de 
Desenvolvimento Social – IDS, encenará Valsa 
Nº 6, de autoria do renomado pernambucano, 
direção de Carlos Salles, para festejar o 
centenário do anjo pornográfico, com temporada 
no Teatro Arraial, Rua da Aurora, 135, sextas e 
sábados, às 20h, de 13 de abril a 05 de maio. 

Montar Nelson Rodrigues é viajar, de forma 
indiscutível, pela drmaturgia brasileira, pois ele soube, 
como poucos, falar das mazelas, das fraquezas, do lado 
grotesco e irracional presente na vida cotidiana do nosso 
povo. Em Valsa Nº 6, monólogo classificado como peça 
psicológica, o autor traz vários conflitos vividos na 
adolescência, que são de fundamental importância para 
a formaçãao psicossocial do ser humano, a descoberta da 
sexualidade, o primeiro amor, a virgindade, as traições 
e o medo de pecar, o pudor, o terror da primeira 
experiência sexual, causado pelo desejo reprimido de 

homens mais velhos por adolescentes, diz o 
encenador Carlos Salles.

Em Valsa Nº 6, a imaginação do autor 
cria uma espécie de amnésia responsável pela 
rememoração parcial e fragmentada da vida 
encerrada da personagem Sônia, que atravessa 
a ação dramática empenhada na reconstrução 
dos fatos do passado e na descoberta das 
identidades das pessoas entrelaçadas e 
confundidas com as quais se relacionou e que 
ficaram encravadas no inconsciente após a 
interrupção da sensação de existência causada 
por sua morte violenta.

O elenco é formado por Maria 
Barreira, Jéssica Viana e Miellyson Freytas. 
Ficha técnica: sonoplastia – Celso José, 
iluminação – José Carlos; produção executiva – 
Maria Dias, Maria Barreira, Jéssica Viana, 
Carlos Salles e Celso José; produção geral – 
Cia. Macambira de Teatro e Instituto de 
Desenvolvimento Social – IDS.

Lançamento do DVD Crianças no Furacão

Sobre um Paroquiano é um olhar dançado 
sobre a obra de Hermilo Borba Filho 

Expediente

O centenário de vida de Nelson Rodrigues é comemorado pela Cia. Macambira de Teatro

Divulgação

Luiz Felipe Botelho, diretor de Crianças no Furacão

Divulgação

Uma releitura em forma de dança da obra de 
Hermilo Borba Filho

Divulgação



Abril de 2012
3

A beleza de dançar para um público amplo, 
incluindo pessoas com deficiência visual e 

auditiva, presenças diversas, criando outras 
percepções e novos sentidos e sentimentos na 
troca com a plateia e também no corpo do 
bailarino. A nova temporada do premiado 
espetáculo de dança Leve, encenado pelas baila-
rinas Renata Muniz e Maria Agrelli, do Coleti-
vo Lugar Comum, está em cartaz durante todo 
este mês de abril e início de maio, no Teatro 
Hermilo Borba Filho, com uma proposta ino-
vadora. Todas as sessões da temporada contam 
com audiodescrição e intérprete de Libras, 
levantando a discussão valiosa e urgente sobre 
a acessibilidade nas artes, com um debate aber-
to a artistas, educadores e ao público em geral 
no final do percurso.

O projeto, aprovado pelo Funcultura, 
tem apresentações todas as quartas e quintas, 
às 19h, com sessões ampliadas na última sema-
na de abril e primeira de maio, para os dias 25, 
26, 27 e 28 de abril e 02, 03 e 04 de maio. 
Durante o processo foram realizadas oficinas 

de dança para pessoas com deficiência visual e 
auditiva e mais, no dia 06 de maio, às 16h, no 
Centro Cultural Correios, o projeto se desdo-
bra com a realização de um debate aberto, 
como parte da programação do Festival Palco 
Giratório, sobre a acessibilidade comunicacio-
nal nas artes, com a presença de Andreza 
Nóbrega, cuja dissertação de mestrado tam-
bém está focada no tema, e do professor Fran-
cisco José de Lima, coordenador do Centro de 
Estudos Inclusivos (CEI/UFPE); idealiza-
dor/editor da Revista Brasileira de Tradução 
Visual (www.rbtv.associadosda inclusao.-
com.br); membro internacional do Tactile 
Research Group (TRG-USA); pesquisador nas 
áreas de acessibilidade e das barreiras atitudina-
is contra as pessoas com deficiência, principal-
mente nos ambientes físicos e sociais, no traba-
lho, na educação e no lazer; entre outras ativi-
dades.

Em todas as sessões, estão disponíve-
is 30 equipamentos de audiodescrição, propor-
cionando a tradução intersemiótica do que está 
sendo visto em palavras que descrevem objeti-
vamente os movimentos e a interpretação das 
meninas, luz, cenário, figurinos, tudo especial e 
poeticamente pensado para as pessoas com 
deficiência visual. Além de um intérprete de 
Libras que ensaiou todo o texto falado e as 
letras das músicas junto com as bailarinas para 
integrar ao espetáculo a tradução simultânea na 
linguagem dos sinais. O trabalho de consulto-
ria e desenvolvimento do projeto de acessibili-
dade é da VouVer, da atriz Andreza Nóbrega e 
da psicóloga Liliana Tavares, ambas consulto-
ras em acessibilidade e audiodescritoras.

Leve foi o primeiro espetáculo de dança em 
Pernambuco a contar com o recurso da audiodescrição, 

durante uma das apresentações do Palco Giratório, em 
2010. Agora será o primeiro a realizar uma tempora-
da inteira com esse pensamento que integra a arte e a 
acessibilidade comunicacional com audiodescrição e 
Libras na concepção de cada uma das sessões, explica 
Andreza Nóbrega. Ela diz que em teatro já há 
mais iniciativas, mas em dança ainda são pou-
cos os grupos que se concentram no debate. 
Mas tudo isso vai mudando aos poucos. A orientação 
sobre a importância da acessibilidade ressaltada nos 
próprios editais, como é o caso do Fuincultura, tem feito 
os coletivos e artistas planejarem seus espetáculos com 
essa prioridade, completa Liliana Tavares.

A audiodescrição em dança tem que dançar 
com o corpo no palco, porque é movimento, destaca 
Andreza com o brilho nos olhos de quem fala 
com paixão sobre a sua luta e suas conquistas. 
Para Liliana é um processo muito rico. Cada obra é 
nova, cada trabalho é único, seja teatro, ópera, dança, 
cada espetáculo é único.

Nas sessões de Leve, as pessoas com 
deficiência visual farão um tour tátil antes do 
início de cada espetáculo, complementando as 
informações percebidas e agregando ao que é 
ouvido as texturas, temperaturas, desenhos no 
espaço e outras informações do cenário e figu-
rinos das bailarinas.

Para Maria Agrelli e Renata Muniz, a 
experiência tem dado a chance de perceber a 
criação a partir de novos olhares, além da emo-
ção de ver o trabalho artístico tocar cada vez 
mais pessoas. Durante a pesquisa de LEVE vimos 
que o último sentido que a gente perde quando morre é a 
audição e por isso no final, saímos do palco e a música 
continua tocando e fica ali, a música e o espaço, por 
muito tempo. Agora, pensando nas pessoas com defi-
ciência auditiva, o nosso próprio universo ganha outras 
cores e outros sentidos, diz Maria Agrelli.

Segundo dados do Censo 2000 do 
IBGE, existe uma média de 148 mil cegos e 
166 mil surdos no Brasil, estando na região 
Nordeste a maior parcela dessa população 
(16,8%). Partindo do pressuposto de que a arte 
e a cultura são direito de todos e que o acesso 
democrático aos bens culturais é fator de iden-
tificação social do qual as pessoas com defi-
ciência visual e auditiva fazem parte, a acessibi-
lidade comunicacional consiste na eliminação 
de barreiras que impedem a comunicação. No 
Brasil o debate ganhou novos horizontes desde 
2000, por meio da promulgação da Lei Federal 
nº 10.098 sobre acessibilidade comunicacional 
e sua regulamentação em Dezembro de 2004 
pelo Decreto Federal 5.296.

Leve foi concebido e montado em 
2009, reunindo jovens artistas recifenses em 
um espetáculo de dança que traz novos concei-
tos para a cena, promovendo a integração entre 
movimento, música, cenário e iluminação. É 
um espetáculo que proporciona ao público um 
ambiente poético e intimista, e comove por 
tratar de temas tão recorrentes à condição 
humana: a morte, as perdas, as saudades. As 
sensações de impotência, dor, raiva, angústia, 
vazio, alívio se mesclam nas cenas, desveladas 
pelos corpos das bailarinas e pela atmosfera 
criada para este trabalho. A montagem estreou 
nacionalmente em junho de 2009, com uma 
trajetória de sucesso e premiações, incluindo 
melhor espetáculo júri oficial e popular, trilha 
sonora, iluminação, cenografia e bailarina no 
Prêmio Apacepe de Teatro e Dança de 2010. 
Participou do Festival Palco Giratório circulan-
do por 15 estados diferentes, foi visto em 33 
cidades do Brasil. Desde sua estreia já foi assis-
tido por mais de 5 mil pessoas.

As novidades da temporada de Leve no Teatro Hermilo

Projetos de
realização de

videoclipes 
 Diretoria das Faculdades Integradas Barros AMelo faz o lançamento do Processo Seleti-

vo de Projetos para Realização de Viodeoclipes a 
serem produzidos pelos seus Estúdios de TV e 
Animação, nos meses de Maio a Dezembro de 
2012, com objetivo de incentivar e promover a 
realização de videoclipes, fomentando a circula-
ção da produção musical pernambucana através 
da internet, de programas de televisão e de festi-
vais de vídeo e audiovisual. 

O projeto destina-se a artistas e bandas 
pernambucanas que desejem ter um videoclipe 
produzido pela equipe das Faculdades Integra-
das Barros Melo. Os artistas e bandas interessa-
dos devem inscrever-se por intermédio de um 
professor, aluno ou ex-aluno das Faculdades 
Integradas Barros Melo, que será o proponente 
do projeto. 

As inscrições serão gratuitas e devem 
ser feitas através do site www.barrosmelo.e-
du.br/videoclipe, no período de 02 a 30 de abril; 
cada aluno poderá inscrever dois projetos de 
artistas ou bandas diferentes, sendo necessário o 
preenchimento de formulário de inscrição, link 
para a música-objeto do videoclipe, demais 
arquivos de áudio, vídeos, fotografias, sites e 
blogs, 

Festival 
de Cinema
Digital

 FestCine Maracanaú - Festival de OCinema Digital e Novas Mídias, está com 
inscrições abertas para sua terceira edição. A 
partir de 01 de março até o dia 15 de maio de 
2012, a organização do festival recebe 
produções que participarão da seleção para 
concorrer em suas mostras competitivas de 
longas e curtas metragens, Mostra Rodolfo 
Teófilo e Mostra Novas Mídias.
� Podem ser inscritos filmes e vídeos de 
qualquer país, estados e municípios brasileiros; 
e de cidades do estado do Ceará, produzidos a 
partir de 2009, finalizados no formato digital. 
Para a Mostra Rodolfo Teófilo, podem ser 
inscritos filmes e vídeos de realizadores da 
Região Metropolitana de Fortaleza, com 
duração de até 20 minutos. Na Mostra Novas 
Mídias, produções de até 05 minutos, 
realizadas em mídias digitais - câmeras 
fotográficas, celular, web cam, dentre outros. 
� A ficha de inscrição e regulamento 
estão no site www.festcinemaracanau.com.br. 
O vencedor na categoria - Melhor Longa 
Metragem, receberá prêmio no valor de R$ 10 
mil e o Troféu Maracanaú; na categoria Melhor 
Curta Metragem, R$ 5 mil e o Troféu 
Maracanaú; na categoria Novas Mídias, R$ 
1.000,00 e o Troféu Maracanaú. As demais 
categorias vencedoras serão agraciadas com o 
Troféu Maracanaú.

O FestCine Maracanaú- Festival de 
Cinema Digital e Novas Mídias é realizado pela 
Abraham Filmes e Estúdios Digitais, sob a 
direção geral de Afonso Celso.  Patrocínio da 
Coelce. Parceria do Governo do Estado do 
Ceará, através da Secretaria da Cultura (Secult) 
e Governo Federal - Ministério da Cultura, 
através da Lei de Incentivo à Cultura, 
Prefeitura Municipal de Maracanaú, Fundação 
Cultural de Maracanaú.

Posição da ANAD
em defesa dos dubladores

ecebemos da presidente da ANAD, Sumá-Rra Louise, as seguintes informações, que 
publicamos, resumidamente, pois interessa a 
uma categoria de artistas que pertencem aos 
nosso quadro de associados:

Juntamente com outras entidades que 
representam os interesses de diversos segmen-
tos da classe artística brasileira, a Associação 
Nacional dos Artistas de Dublagem - ANAD, 
participou de reunião na sede do Ministério da 
Cultura, na DDI, tendo como objeto a discus-
são acerca dos termos da proposta apresentada 
pela OMPI – Organização Mundial da Propri-
edade Intelectual, e que visa uniformizar a 
conduta dos países que a adotem quanto aos 
direitos dos artistas em obras audiovisuais.

Salvo melhor juízo, pretendeu (e 
pretende) o atual governo ouvir a opinião da 
classe artística brasileira para, assim, decidir 
quanto à conveniência, ou não, da adesão do 
Brasil ao tratado proposto. Após amplo deba-
te, com manifestações de representantes de 
inúmeros sindicatos e associações de classe, 
bem como de juristas de notório saber jurídico 
acerca do tema, chegou-se a um consenso no 
sentido de que a proposta da OMPI para o 
artigo 12, tal qual apresentada, representará 
evidente retrocesso relativamente às garantias 
legais há muito conquistadas pelos artistas 
brasileiros (Constituição Federal, Lei 9610/98 
e Lei 6533/78), já que no texto analisado cons-
tata-se a absoluta prevalência de interesses 
exclusivamente econômicos em detrimento 
dos direitos dos artistas, o que não se pode 
admitir.

Historicamente, nosso país sempre 
adotou o “sistema europeu” (Convenção de 
Berna) de proteção dos direitos autorais, de 
nível notoriamente muito mais amplo que o 
“sistema anglo- norte-americano” (Copyright). 
Não é demais relembrar que a legislação brasi-
leira de direitos autorais é, sabidamente, uma 

das mais completas e avançadas do mundo, 
pois ainda que consideradas as imperfeições 
eventualmente existentes, dúvidas não há de 
que efetivamente garante ao autor e aos artistas 
intérpretes o amplo exercício de seus direitos, 
em especial, a reserva dos mesmos quando 
decorrentes da criação oriunda da prestação de 
serviços (Lei 6533/78, art.13), como forma 
única de garantir sua subsistência e, conse-
qüentemente, o incentivo à produção cultural 
nacional.

Pois bem, feitas essas breves conside-
rações, manifesta a ANAD – Associação Naci-
onal dos Artistas de Dublagem, através da 
presente, sua veemente discordância dos ter-
mos constantes do artigo 12 da proposta que 
vem de ser apresentada pela OMPI:
“Artigo 12 - Cessão de direitos - Uma Parte Contra-
tante pode dispor em sua legislação nacional que quando 
o artista intérprete ou executante haja dado seu consen-
timento para a fixação de sua interpretação ou execução 
em uma fixação audiovisual, os direitos exclusivos de 
autorização previstos nos artigos 7 a 11 do presente 
Tratado pertencerão ao produtor da fixação audiovisu-
al, serão exercidos por este último ou lhe serão cedidos, a 
menos que se estipule o contrário em um contrato firma-
do pelo artista intérprete ou executante e o produtor da 
fixação audiovisual, conforme o disposto na legislação 
nacional. Uma Parte Contratante pode exigir, a respei-
to das fixações audiovisuais produzidas no âmbito de 
sua legislação nacional, que dito consentimento ou 
contrato conste por escrito e esteja firmado por ambas as 
partes ou por seus representantes devidamente autoriza-
dos.
Independentemente da cessão dos direitos exclusivos 
descrita supra, nas legislações nacionais ou acordos 
individuais, coletivos ou de outro tipo se poderá outorgar 
ao artista intérprete ou executante o direito de receber 
direitos autorais ou uma remuneração eqüitativa por 
todo uso da interpretação ou execução, segundo o dispos-
to no presente Tratado, entre outras coisas, no que diz 
respeito aos artigos 10 e 11.”

Drama Grego Antigo
Um lembrete para o Curso de Drama 
Grego Antigo, que será ministrado por 
Augusta Ferraz, a partir do segundo 
sábado de maio até setembro (cinco 
meses) no Espaço Cênicas de Repertório 
(Rua Marquês de Olinda – entrada pela 
Vigário Tenório 199, 2º andar - Recife 
Antigo), das 13h30 às 17h30, todos os 
sábados, para todos os interessados 
acima de 16 anos. . Informações: 
91667344 - 96093838 - 87563261

É preciso a saudade para eu sentir como sinto - em mim � a presença misteriosa da vida..�
(Trecho de Presença � Mário Quintana) Poema presente no espetáculo LEVE nas vozes de Maria Agrelli e Renata Muniz

As bailarinas Maria Agrelli e Renata Muniz no palco 
e Anderson Tavares fazendo a tradução em Libras

Cyro Morais
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odos os domingos de maio, às 19h, no TTe a t r o  Jo a q u i m  C a r d o z o,  s e r á 
apresentado o espetáculo Cabaret, texto e 
direção coletiva do Coletivo Nó, com Ailton 
Brito, Eduardo Bringuel, Jaderson Henrique, 
Júlia Shakurr, Kedma Macêdo, Keline Macêdo, 
Mariquinha Santos, Itamar Sousa e Pedro 
Cardoso. Maiores informações pelos telefones 
(81) 88380271, com Eduardo, ou (81) 
88717426, com Kedman, ou pelo e-mail 
Macedo@hotmail.com
 Um grupo de artistas, formado por 

atores, bailarinos e músicos em busca do 
sucesso, resolve alugar um espaço para mostrar 
seu trabalho. Eles estão decididos a montar 
micro cenas das mais variadas, inspiradas nas 
casas de show. Com música ao vivo, a ação 
desenvolve-se em clima de romance e desejo 
dimensionado por algumas intrigas, pois os 
atores deixam transparecer suas ambições em 
relação a amores e maiores espaços dentro do 
espetáculo, fazendo com que, de uma forma 
atrapalhada, situações de bastidores fiquem 
visíveis ao público

Cabaret é atração
no Teatro Joaquim
Cardozo

·   No Teatro Arraial (Rua da Aurora, 457, 
Boa Vista. Tel. 3184 3057), com ingressos a 
R$ 20 e R$ 10 (crianças, estudantes, professo-
res e maiores de 60 anos), sempre aos domin-
gos, às 16h30, o musical infantil Os Três Por-
quinhos mostra as aventuras de  Prático, 
Cícera (sim, há uma porquinha!) e Heitor, às 
voltas com um terrível e faminto Lobo Mau, 
mestre em disfarces. No elenco, Mário Miran-
da, Maria de Oliveira e Cleusson Vieira (este 
último, vivendo várias personagens e dirigin-
do o espetáculo). Texto: Reginaldo Silva. 
Produção: Pedro Portugal e Paulo de Castro 
Produções.
·   Caruaru será a primeira cidade de Pernam-
buco a receber a primeira etapa do Palco Gira-
tório 2012, do Sesc. O projeto fica na Capital 
do Agreste de 15 a 18 de abril no Teatro Rui 
Limeira Rosal, no Sesc da cidade. Serão dois 
espetáculos da Cia Mário Nascimento, de 
Belo Horizonte, Escapada e Faladores. Depois 
de Caruaru, as cidades de Garanhuns, Triunfo 
e Petrolina recebem a 1ª etapa do projeto.
·   O Teatro Rui Limeira Rosal, do Sesc Caru-
aru, é ocupado neste mês de abril, pelo espetá-
culo teatral Frei Molambo, de Lourdes Rama-
lho, com direção de Severino Florêncio. A 
montagem recria personagens apocalípticos, 
como Antônio Conselheiro, Padre Cícero e 
Zé Lourenço, na figura do Frei Molambo, 
interpretado pelo ator Josinaldo Venâncio.
Tem como pano de fundo o apocalipse e 
debate o caos do mundo moderno. A encena-
ção pode ser conferida neste sábado (14), às 
20h, e segue em cartaz nos dias 15, 21, 22, 28 e 
29, sempre no mesmo horário. Os ingressos 
custam R$ 5 (com./dep.) e R$ 10 (público em 
geral).
·   A 10ª Mostra Brasileira de Dança será 
realizada de 30 de junho a 08 de julho, no 
Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. 

Podem participar companhias, grupos, pro-
dutoras, artistas independentes, escolas, aca-
demias de dança, grupos de pesquisa com 
espetáculos completos e/ou coreografias, do 
Brasil e do exterior, nos estilos clássico, neo-
clássico, moderno, contemporâneo, popular, 
folclórico (afro, flamenco, árabe, etc.), rua, 
sapateado, salão e jazz.  Informações comple-
tas no site www.mostrabrasileiradedanca.-
com.br ou pelo telefone 3421 8456.
·   O Menino Sonhador. texto e direção de 
Didha Pereira. com a Marcus Siqueira Produ-
ções Artísticas, prossegue em temporada 
gratuita e financiada pelo Funcultura, aos 
sábados, 16h, e domingos, 10h, no Espaço 
Cultural Prof. José de Barros Lins (anexo ao 
Instituto Allan Kardec – Av. Professor 
Andrade Bezerra, 826, Salgadinho, Olinda, 
quase em frente ao Centro de Convenções. 
Tel. 3421 0195). Ingresso: gratuito (distribuí-
do meia hora antes). Texto e direção: Didha 
Pereira. No elenco, Márcio Monte, Carmelita 
Pereira, Fabiana Coelho, Patrícia Breda e 
Gilvana Silva (em revezamento com Daniella 
Rodrigues).
·   Recebemos e agradecemos, convite do 
Governo do Estado , da Companhia Editora 
de Pernambuco – CEPE e do Instituto Dom 
Helder Camara- IDHC,  para o lançamento 
do Volume III de Dom Helder Camara – Circu-
lares Pós-conciliares, que teve lugar no Museu do 
Estado, recentemente.
·   Quem esteve no Recife, mês passado, foi a 
bailarina pernambucana Janete Maria de Sou-
za, mais conhecida no nosso meio artístico 
por Janete Forbes. Atualmente, ela vive na 
Alemanha onde desenvolve um trabalho 
profissional destacado, viajando pelo mundo 
com o espetáculo Ritmos Brasil. Quem deseja 
comunicar-se com ela poderá fazê-lo pelo e-
mail ritmosbrasil2005@arcor.de 

Cena de ensaio do espetáculo musical Cabaret, do Coletivo Nó

Divulgação

etrolina  destaca-se em Pernambuco pela Pintensa produção de grupos que 
trabalham a dança como ferramenta de 
expressão artística. Uma prova do 
reconhecimento disso é a mostra Aldeia Vale 
Dançar 2012, promovido pelo Sesc 
Pernambuco de 18 a 27 de abril, com entrada 
gratuita para os espetáculos. A unidade de 
Petrolina já se apresenta como um centro de 
desenvolvimento da dança projetando 
diversos grupos no cenário nacional.
  A Aldeia Vale Dançar é a mais nova 
Aldeia do Sesc Pernambuco, integrante do 
Palco Giratório. A mostra também vem 
fortalecer as ações formativas através de 
oficinas, palestras e seminários. Além disso, 
enriquece a rede de intercâmbio de artes 
cênicas do País, que é o cruzamento do Palco 
Giratório nas mostras locais. A mostra surgiu 
do crescimento e da consolidação do Festival 
Vale Dançar, promovido pelo Sesc Petrolina.
 A mostra contempla vários grupos que 
tiveram o processo criativo estimulado pelos eventos de 
dança que mantemos na cidade. Alguns trabalhos que 
surgem como solos e duos se tornam espetáculos depois de 
passarem pelo espaço de experimentação permitido pela 
Aldeia. Além disso, este é um evento em que todos os 

espetáculos abordam várias linguagens que usam a 
dança como expressão do corpo em movimento, explica 
Jaílson Lima, supervisor de Cultura do Sesc 
Petrolina.
 A programação conta com espetácu-
los que tiveram a boa receptividade da crítica 
como Leve, Tempo Fragmento e Eu Vim da Ilha, 
vencedor do Prêmio Apacepe 2012. As 
apresentações acontecem de forma descentra-
lizada e em vários pontos da cidade. Além da 
unidade do Sesc, a Ilha do Massangano, a 
Concha Acústica e o Centro de Cultura João 
Gilberto são pontos que recebem a mostra.
  A abertura da Aldeia Vale Dançar 
começa com a mostra pedagógica das oficinas 
de dança realizadas nas escolas. Logo após, tem 
o início o cortejo Dançando na Rua com 
participação do Afoxé Filhos de Zezé, de 
Juazeiro da Bahia, e do Forró Xaxado, 
Maracatujaba e Matingueiros, de Petrolina. O 
percurso começa às 18h no Sesc Petrolina e vai 
a té  a  praça  da  Concha  Acúst ica .  O 
encerramento será com o OverDança: 12 horas 
seguidas de intervenções e apresentações de 
grupos e espetáculos de dança realizados no 
Sesc Petrolina no horário das 16h do dia 27  às 
4h do dia 28 de abril.

Aldeia Vale Dançar movimenta Petrolina


