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Izaltino Caetano, ator, 
diretor teatral e profes-
sor, concluiu o curso de 

Psicologia focando o teatro como 
ferramenta numa vertente das 
transformações na escola. Ele 
milita nas Artes Cênicas há 33 
anos, acumulando experiência 

como ator, diretor teatral e produtor, com 
trabalhos premiados como diretor e ilumina-
dor em Pernambuco e no Rio de Janeiro. 
Desenvolveu trabalhos no SATED/PE, Artepe 
(presidente de 2009 a 2012 ) e Apacepe, foi 
coordenador pedagógico na Fundação de 
Cultura da Prefeitura do Recife e coordena-
dor de Teatro na Secretária de Cultura e 
Gerência de Animação Cultural. Assinou a 
direção artística no Serviço Social da Indús-
tria. 

O Curso de Psicologia foi concluído 
com louvor na Faculdade de Ciências Huma-
nas - ESUDA sob orientação da professora 
Edna Souza. O trabalho de conclusão sob o 
titulo O Teatro como Ferramenta na Institui-
ção Escolar – Oportunizando Transforma-
ções nas Relações Humanas num Foco da 
Psicologia, defende o teatro como ferramenta 
para o desenvolvimento nas transformações 
interpessoal e intrapessoal, feito este que 
qualica o teatro como a arte de transformar. 
O teatro pernambucano cresce quando do 
pensamento da fomentação da arte teatral.

Na introdução do artigo, o psicólogo 
Izaltino Caetano (CRP – 0219347) destaca a 
importância da instituição escolar como espa-
ço de aprendizado e de crescimento do ser 
humano. Destaca que para uma educação 
eciente se faz necessária uma transformação 
no sentido de garantir melhores condições de 
aprendizado uma vez que as relações fazem 
crescer o indivíduo no bem estar seja indivi-
dual ou coletivo, assim como, favorecendo um 
ambiente de criação, imaginação e de apren-
dizado, consequentemente, oportunizando 
transformações nas relações humanas. E 

assim fundamenta a sua tese:

Trabalhando a arte teatral 
na Instituição escolar na vertente 
das reexões como um todo num 
desenvolvimento de um trabalho 
em grupo a partir do jogo teatral, 
possibilitando ações e crescimen-

tos enquanto ser cidadão em formação, pro-
porcionando reexões através do teatro e 
investindo no aprendizado escolar, tendo 
como jogo lúdico do teatro como pano de 
fundo e, consequentemente um maior inte-
resse pelo espaço de aprendizagem que é a 
escola. Ao desenvolver capacidades expressi-
vas o estudante estará aberto para o aprendi-
zado de forma que, haverá interesse no senti-
do da valorização das relações sociais. É nessa 
vertente que o teatro oportuniza o autoco-
nhecimento e o conhecimento do outro nos 
parâmetros do respeito às multiplicidades, as 
diferenças do ser no contexto escolar e de 
cidadãos no exercício do aprendizado. 

Transcrevemos alguns trechos da 
tese do psicólogo Izaltino Caetano ((CRP – 

0219347), na íntegra: Fazer teatro já se ar-
ma um lugar terapêutico, sua essência é jun-
ção de estar e ser espontâneo num espaço de 
muitos, arte coletiva e proeminentemente 
transformadora quando do exercício das 
relações interpessoal e intrapessoal. O espaço 
terapêutico dá-se desde o momento que está 
estabelecido o conito, espaço de convivênci-
as e de compartilhamento, neste sentido esta-
belecendo as relações, aumentando assim 
possibilidades de crescimento e transforma-
ções dos que por ali transitam.

Poder de relações no espaço escolar, 
os estudantes encontram-se, frequentemente, 
neste ínterim, por assim dizer, começando a 
verdadeira situação teatral, proporcionando 
alegria, criações, situação que converte a soli-
dão de uma comunidade. As ansiedades exis-
tentes são lugares de um silêncio poético que 
pode transformar-se em criação de um espaço 
para se trabalhar os conitos existentes por 
aqueles que se fazem presentes, e que, conse-
quentemente, trabalharão a mentira, o ódio, o 
medo, a renúncia. Enm, uma serie de acúmu-
los de verdades apresentadas aos que procu-
ram o teatro terapêutico, que por essência, 
tem seu papel para os que o procuram espon-
taneamente. O fazer teatral registra-se como 
lugar de pensar, reetir, criar e estar em grupo 
social/artístico/educacional. Vida e fantasia 
assumem a mesma identidade num tempo 
onde as pessoas estão num lugar (MORENO, 
1975).

�
Os estudantes terão oportunidades com aces-
so a arte teatral, o que, no processo além de 
trabalhar criatividade no sentido geral, terão 
oportunidade do trabalho em grupo tendo 
um resultado concreto do que é um pensa-
mento de inclusão e valorização de seres em 
formação. A lei de nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação), em seu Artigo 1º, defende a educação 
numa abrangência dos processos formativos 
que se desenvolvem na vida familiar, na convi-
vência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil e nas mani-
festações culturais. No inciso 3º tem em seus 
princípios II e XI a prerrogativa de que é papel 
da escola ministrar a liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pen-
samento, a arte e o saber, bem como vincula-
ção entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. (LDB, 2009). 

Relacionar o teatro com a psicologia 
no enfoque do desenvolvimento humano, a 
partir de uma visão pedagógica, adentrando 
em característica transformadora que a arte 
teatral apresenta. O teatro é espaço social, 
neste sentido é lugar de pensar o eu e o outro, 
em parâmetros de conhecimentos enquanto 
ser cidadão. O teatro é caminho de transfor-
mação, oportunizando assim um trabalho 
coletivo onde as relações e as convivências 
perpassam no sentido prazeroso e de bem 
estar de cada estudante.

O teatro em seu contexto múltiplo 
do trabalho enquanto comportamento do eu 
e do nós coletivo, tem por essência a grandeza 
da transformação, maturidade e da autoesti-

ma, auto conança, respeitabilidade e conse-
quentemente uma melhor convivência social. 
Quando da teoria behaviorista clássica e meto-
dológica onde arma que o ser humano é 
maquina ou animal sujeito aos processos de 
condicionamento, o teatro trabalha com 
aspectos fundamentados na psicologia huma-
nista na busca de conhecer o ser humano, 
tentando humanizar seu aparelho psíquico 
contrariando assim, a visão do homem como 
ser condicionado pelo mundo externo. Teatro 
é criatividade e emoção, teatro possibilita 
boas relações, moralidade, espontaneidade, 
solução de problemas de ordem comporta-
mental, preconceito, aceitação dos fatos, 
conquista, respeito ao outro bem como a sí 
próprio. O teatro trabalha com moralidade do 
ser, criatividade para com o saber, espontane-
idade para com a vida, solução de problemas 
para com o social, ausência de preconceito 
para com o respeito ao outro, aceitação dos 
fatos no sentido mais amplo dos conitos 
trabalhando a autoestima, conança, con-
quista. No sentido moral, respeitabilidade 
para com a família e o contexto social. O tea-
tro é segurança da palavra no mais amplo 
aspecto do ser agente transformador. O teatro 
é jogo de identicações politica e arte tem 
origem comum e teatro é espaço politico, 
incentivar a multiplicidade das manifesta-
ções. Teatro é manifestação, um caminho para 
mudança, politica social e acima de tudo dire-
ito enquanto cultura, segundo a Lei nº 12.343, 
de 02 de Dezembro de 2010, da Constituição 
Federal. 

No teatro, tomando como parâme-
tros as relações do trabalho em grupo, voltado 
para as relações sociais, num contexto do 
fazer teatral, trabalhar e levantar discussões 
quanto a respeitabilidade das diferenças e o 

fazer ideológico do individuo no campo social 
do pensamento crítico do seu eu e do nós, 
como agentes transformadores. 

No sentido psicológico e de compor-
tamentos, o teatro é caminho mais contem-
plador para com a consciência de bem estar e 
de conitos, seja do ser com o outro. Teatro é 
uma das formas maia privilegiadas, promo-
vendo assim o desenvolvimento e a imagina-
ção para com o pensamento do que é e estar 
no contexto solitário e do coletivo, fazendo 
reetir a vida e reetir as relações. Um mundo 
de sensibilidades e de buscas enquanto estar 
para com a vida, para com a motivação e pro-
moção da auto armação, em se tratando do 
fazer prazeroso da arte enquanto ser cidadão 
transformador. Política de pensamento e 
realização íntima de indivíduos em busca do 
prazer de estar vivo, enquanto evolução do 
ser, teatro é motivador, promove grandeza na 
busca do fazer com interação no sentido psi-
cológico de aceitação do que é a vida. Teatro é 
estímulo no mais signicado do estar em 
ação, ação capaz de ascender com emoção 
segundo a teoria Vygotskyana.

O espaço escolar é um lugar dinâ-
mico, e, um olhar da criação e do 
desenvolvimento do cidadão/aluno. 
É lugar de inclusão enquanto socie-
dade. Sendo o teatro o “ato de 
fazer” para o outro, inclui com 
satisfação de estar em equilíbrio 

psicológico consigo e com o outro; o 
que se congura um bem-estar nos contatos 
humanos. Essa procura tem lugar, um lugar 
prazeroso e satisfatório para com o jogo da 
vida onde o teatro como ferramenta na insti-
tuição escolar, oportuniza as transformações 
nas relações humanas.

Izaltino Caetano
defende tese focando
o teatro na escola
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O psicólogo Izaltino Caetano (CRP – 0219347) defende a tese da importância do teatro no espaço escolar
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 Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Quei-Oroz completa 104 anos servindo a pessoas 
com deciência visual, e agora recebendo 

atividades circenses através do projeto “As Múlti-
plas Acessibilidades na Linguagem Circense”, patro-
cinado pelo Funcultura. São oferecidos cursos de 
malabarismo, acrobacias de solo, equilíbrios, perna-
de-pau, arame xo, mágica, palhaçaria, trapézio xo, 
tecido acrobático, lira oscilante e muito mais, total-
mente gratuitos, para crianças, jovens e adultos com 
necessidades especiais e também para seus familia-
res. Sérgio Luiz Muniz da Silva é o idealizador e faci-
litador do curso de capacitação e iniciação as técni-
cas circenses. Essa proposta prioriza a valorização 
das potencialidades artísticas das pessoas com 
necessidades especiais, possibilitando que o circo 
que mais próximo delas, não importando a classe 
social, etnia e nem as deciências. O circo recebe 
todos de abraços abertos.
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 projeto “Caravana de Palhaços”, da Cia. OCirco Caravana Tapioca – formada por 
Giulia Cooper e Anderson Machado, 

dupla paulistana radicada no Recife -, realiza 
atividades no Paço do Frevo, com iniciativas 
pedagógicas voltadas para circenses e atores que 
já possuem experiência na área e buscam quali-
cação ou aperfeiçoamento na linguagem do 
clown, com incentivo do Fundo Pernambucano 
de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE). A pro-
gramação será iniciada no dia 31 de outubro e vai 
até 4 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 
17h30 às 21h30. As inscrições para as ocinas 
deste ano estão abertas e dependendo da procu-
ra ainda podem ter vagas. Os interessados devem 
enviar carta de intenção, currículo, telefones de 
contato, fotos e vídeos para o e-mail oci-
nas@caravanatapioca.com

Em seis módulos, sendo quatro deles 
(20h/ocina) ministrados por renomados 
artistas brasileiros na arte do palhaço, como 
Ricardo Puccetti, do Lume Teatro (SP), Teófa-

nes Silveira, da Turma do Biribinha (AL), Ésio 
Magalhães, do Barracão Teatro (SP) e Anderson 
Machado, do Circo Caravana Tapioca (PE). Os 
professores pesquisam diferentes linguagens, o 
que garante a pluralidade do ensino. No nal do 
curso haverá uma conclusão para que os alunos 
possam nalizar um número e, assim, dar conti-
nuidade ao trabalho no Recife ou pelo interior 
do Estado. 

A primeira ocina a ser realizada é “E o 
Palhaço o que é?”, tendo como facilitador Ésio 
Magalhães, do Barracão Teatro (SP). A segunda 
atividade promovida pelo ciclo é a ocina “O 
Palhaço Tradicional no Circo-Teatro”, que será reali-
zada de 21 a 25 de novembro, com Teófanes 
Silveira, da Turma do Biribinha (AL). Também 
serão realizados dois módulos de intercâmbio e 
compartilhamento, com 40h de trabalho colabo-
rativo, além de duas apresentações ao longo do 
curso, visando promover a troca de experiências, 
de criação e de experimentação da arte e da pro-
ssão do palhaço.

Caravana de Palhaços chega ao Recife

Ésio Magalhães ministrará a oficina E o Palhaço o que É? no Paço do Frevo, Recife

Au revoir, escracho
engajado

Moisés monteiro de Melo neto
ão faz tanto tempo assim que o Nteatro escrachou, muito: o desbun-
de politizado de José Celso Marti-

nez nas montagens do O Rei da Vela, Para 
acabar de vez com o juízo de Deus e outras, na 
literatura, no cinema, na música. O Brasil 
ousou e depois deu um passo para trás (ou 
pra frente?); irreverência num modo de 
vida no qual muitos artistas, escritores e 
guras de destaque na mídia embarcaram 
nas quebradas dos anos 60/70, do século 
passado, mas que trazia vestígios da comé-
dia de Martins Pena e até do Teatro de 
Revista, da Chanchada e da irreverência 
da Semana de Arte Moderna, Antropofa-
gia. O Vivencial Diversiones é supracita-
do, hoje, mas no Recife houve muito mais, 
grupos como o do pessoal da Ilusionistas 
Corporação Artística misturaram alta 
cultura e pura curtição; a Trupe do Baru-
lho, uma década depois, também mandou 
ver. O negócio também explodiu no que 
diz respeito à indústria cultural, (homo-
geneização estético-comportamental) e o 
udigrude rolou solto. No cinema Bressane, 
Ivan Cardoso, Jomard Muniz de Britto 
com seu famigerado Super8 e sua crítica 
implacável traçam paralelos entre o eru-
ditismo interesseiro, cultura de massa, 
cultura popular, o negócio deu-se assim a 
ampliação dessa postura “marginal”, que 
quase vira tendência, de tão bem divulga-
da. Mas e agora em nosso tempo “real”? 
Como se dá a transgressão em nossos 
palcos? Puro lixo e Ossos ousam transgredir 
na frouxidão do ecletismo que nos envol-
ve na era digital? Nada mais choca na 
variabilidade e incerteza dos signicados, 
hoje? Nossa relação com os ícones atuais 
passa por propostas estéticas diversas e 
com vieses outros que não cabe aqui 
comentar. Na moda e no cinema, Eduardo 
Ferreira e Cláudio Assis dão mostras de 
muito fôlego em suas rupturas; na poesia 
Miró da Muribeca destaca-se entre os 
entendidos que exibem poesia performá-
tica de alta voltagem. Mas quem se atreve 
a expor ideias que sacudiriam essa gera-
ção aí? Algo que passasse longe da redun-
dância com suas caretices e destacasse 
aquilo que não passa no Funcultura e do 
plano neon-ufanista brasileiro, pondo em 
evidência coerente um comportamento 
desviante dessa vida mais certinha? Algo 
que visasse também um público maior do 
que esse que hoje vem frequentando tea-
tro na capital pernambucana. A postura 
do escracho pop como fez João Falcão 
(em Muito Pelo Contrário), a transgressão 
comercial de Tal e qual nada igual, produ-
ções dos anos 80 do século passado, che-
gam até o cultuado grupo Magiluth em 
forma de projetos para as leis de Incentivo 
à Cultura? Mas se dentre as muitas mani-
festações de algo mais engajado o desbunde 
multicriativo de Henrique Celibi ainda 
parece anacrônico para uns desavisados, 
o que dizer sobre essa função tão impor-
tante das artes cênicas que oresceu 
nessas apresentações feitas em casas e 
apartamentos da anfíbia Recife? Ah! 
agora um poema do Cacaso: “Tirante meus 
olhos e mãos/ quero me transformar em seu 
corpo/ com toda nudez experiente/ do passado e 

do presente”, ou que tal Chacal? “Como era 
bom/ o tempo em que marx explicava o mundo/ 
tudo era luta de classes como era simples/ o 
tempo em que freud explicava/ que édipo tudo 
explicava/ que tudo era clarinho limpinho e 
explicadinho/ tudo muito mais asséptico/ do que 
era quando nasci/ hoje rodado sambado pirado/ 
descobri que é preciso/ aprender a nascer todo 
dia.”. Talvez nos reste também isto mes-
mo. Já que talvez não seja mais possível 
uma transgressão contracultural (tardia?) 
cheia de risos e sisos, nesse momento 
nevrálgico do Brasil, além de qualquer 
utopia revolucionária e mais perto do 
coração selvagem do desejo, que poderia 
até dispensar um intelectual formador de 
opinião que compreenda a verdade que 
atravessa todas as classes sociais e ques-
tões de gênero, etnia etc. Agora nosso 
teatro vaga num mar de projetos ecoando 
a fantasmática voz rouca de Myrian 
Muniz (que funciona também como uma 
alegoria fragmentária e múltipla de uma 
linha macropolítica interessada em coloni-
zar o futuro e integrar atitudes micropolíti-
cas interessadas em (re)pensar o corpo, a 
sexualidade e transgredir os tabus com-
portamentais da cultura ocidental, como 
algo mais adequado?). Oh, meu Deus! Será 
que estou transpirando ceticismo em 
relação aos projetos das vanguardas polí-
ticas e das transestéticas de um entrelugar 
rizomático e buscando um teatro que rasu-
rando fronteiras busque a diferença sus-
tentada por apego ao corpo e à subjetivi-
dade? Logo eu, que gosto tanto da des-
construção, arte e vida em dramaturgia 
vivencial, lúdica, no acaso dos cotidianos, 
aqui, ali, em qualquer lugar, longe de um 
convencional naturalismo e das conven-
ções teatrais? Eu que bebi Expressionis-
mo, do Teatro da Crueldade, do Teatro do 
absurdo e pratico o diálogo ultradramáti-
co retratando nosso labiríntico declínio? 
Eu que admiro tanto Cadengue, Bartolo-
meu, José Francisco, Samuel Santos? Que 
ainda curto Joseph Chaikin, Eugênio 
Barba, Peter Brook, Richard Schechner, 
Heiner Müller, que sempre ertei com o 
estranhamento, que já tive oportunidade 
de entrevistar Ionesco, aqui no Recife? 
Que já exercitei facetas de sátira grotesca, 
paródia violenta, titubeando ao em usar 
linguagem de baixo calão, e até mesmo 
fragmentação exagerada nos diálogos? 
Gostaria agora que me trouxessem uma 
peça que falasse da humanidade perdida 
num Brasil sem sentido, que fosse para o 
público: magia, energia, extrapolasse 
confrontando a subjetividade, os senti-
mentos nacionais deste momento, desse 
processo doloroso e tão Cruel, que a mui-
tos parece incompreensível e até sem 
tanta perspectiva. É nessa hora que a 
transgressão parece-me válida: fugir da 
estrutura narrativa familiar e sequencial, 
tratar dos conitos nas relações interpes-
soais, desse nosso isolamento; talvez até 
encenações interativas e textos coletivos. 
Dar força ao teatro experimental atual, 
revisar o “Teatro Pobre” (economia de 
recursos cênicos, só o essencial à cena na 
relação entre o ator e o espectador). Ah! 
Saudade de Nelson Rodrigues.. 

Cursos de Circo

O SATED- PE comunica o falecimento do sócio Francisco de Assis da Silva, nascido em Bodocó-PE, 
mais conhecido no meio artístico como Palhaço Carequinha, externando pesar e condolências aos 
familiares e amigos. Integrante de uma família tradicional de circo, trabalhou com o seu pai até 38 
anos de idade, quando fundou o seu próprio circo, o San Marino, no qual atuava junto com esposa, 
quatro lhos, três netos, dois irmãos e sua mãe. Há um ano, sofreu um AVC hemorrágico, mas os 
familiares deram continuidade aos trabalhos circenses, especialmente ao Projeto Carequinha, que 
ele defendeu até o nal de sua vida. 

Falecimento do Palhaço Carequinha
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O curso de artes circenses para pessoas com necessidades especiais foi iniciado
 no Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz 
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Outubro ou Nada tem 35 espetáculos
A falta de casas de espetáculos no Recife é 

tão gritante, com poucos teatros públi-
cos e particulares, o fechamento do Tea-

tro do Parque para reformas desde 2010, que 
produtores e artistas foram descobrindo espa-
ços alternativos para mostrar sua produção e 
sobreviver na sua prossão, na última década. 
Então foram surgindo encenações em casas de 
família, casarões, galpões, garagens, oportuni-
zando daí uma estética teatral que abordam 
temas e linguagens próprias. Márcia Cruz foi 
uma das articuladoras do Movimento Teatro 
em Casa, ao lado da atriz Mayza Dia de Toledo, 
duas integrantes da Cia. Maravilhas.

Agora, um grupo formado de atores, 
diretores, técnicos e produtores, com a coorde-
nação geral de Rodrigo Dourado, resolveu assu-
mir o êxito dessa iniciativa de resistência, reali-
zando o Outubro ou Nada – 1ª Mostra de Teatro 
Alternativo do Recife, com atrações que vão até 
o dia 29 de outubro, reunindo 35 espetáculos em 
mais de 50 sessões. É uma oportunidade que o 
público tem de conhecer tanto o trabalho dos 
artistas quanto os espaços alternativos da cida-
de.

A abertura do Outubro ou Nada – 1ª 
Mostra de Teatro Alternativo do Recife será 
com o espetáculo , a ser encenado no Na Beira
Espaço O Poste, Rua da Aurora, 529, Boa Vista, 
às 20h do dia 3. O solo de Plínio Maciel pisa 
fundo no biodrama para contar passagens da 
vida do ator e bonequeiro. Haverá, também, o 
lançamento da revista Trema! com o tema “O 
Golpe”. Durante todo mês, 14 espaços alternati-
vos abrem as portas para os mais variados tipos 
de peças, incluindo monólogos, ensaios abertos, 
tudo a preços populares. A maioria dos espetá-
culos é do Recife. São exceções A Última Cólera 
no Corpo de Meu Negro, de Vitória de Santo Antão, 
e , de Arcoverde.Tempo Menino

Além dos espetáculos, o Outubro ou 
Nada vai oferecer rodas de diálogo e ocinas. 
Estão marcadas duas conversas abertas ao 
público, uma no sábado, dia às 10h, no Teatro 
Joaquim Cardozo (Rua Benca, 157, Madalena), 
com o tema Teatro alternativo, e, no dia 22, o 
mesmo local recebe, também às 10h, debate 
sobre gestão de espaços alternativos.

A O festival conta com três estreias: 
Última Cólera no Corpo de Meu Negro, da Cia. Expe-
rimental de Teatro, de Vitória de Santo Antão, 
dia 5; , do Coletivo Multus, dia 21 e Viva la Vida
Luzir É Negro!, solo com Marconi Bispo, do Tea-
tro de Fronteira, no dia 28. Também acontece a 
reestreia de , do grupo O Poste Soluções Ombela
Luminosas, com o duo Agrinez Melo e Naná 
Sodré.

O Outubro ou Nada oferece cinco 
ocinas ao longo do mês: O Negro e a Dramatur-
gia no Teatro do Oprimido, com Marcílio de 

Moraes, Da Pele pra Dentro - Qualidades do 
Movimento, com Naná Sodré, Interpretação, 
com Samuel Santos, no dia 13, Figurino - Cus-
tomização e Transformação, com Agrinez 
Melo, no dia 19, Introdução ao Jogo do Bufão, 
com Bruna Florie, no dia 22. A primeira e a 
última são gratuitas, enquanto as demais 
custam R$ 10. Informações e inscrições: oci-
nasoutubroounada@gmail.com

O único espetáculo infantil da mos-
tra é o ensaio aberto de Aaaaaaah! Histórias de 
Arrepiar, da Cia. Maravilhas, no dia 16, às 16h, 
na Sala Monstra, localizada na Galeria Mau 
Mau (Rua Nicarágua, 173, Espinheiro). A 
apresentação é precedida pela récita gratuita 
de , de Flávio Renovatto, e O Palhaço de Pijama
traz a história de duas meninas que fogem, 
passam por um portal mágico e se perdem até 
que acontece um encontro surpreendente. Eis 
a programação completa do Outubro ou 
Nada

Dia 3 – Abertura (18h-19h30) com o 
lançamento da Revista TREMA! Edição “o 
golpe”; (20h) no Espaço O Poste Na Beira 
Soluções Luminosas/60 lugares; dia 4 – Na Beira 
(20h) no Espaço O Poste Soluções Lumino-
sas/60 lugares; dia 5 – A Última Cólera no Corpo de 
meu Negro (19h) no Espaço Fiandeiros/70 luga-
res;  (20h30), Casa do Acre/60 Pezinho de Galinha
lugares; dia 6 –   (20h) / Local – Ed. 1 Torto
Texas/Espaço Magiluth/50 lugares; dia 7 – Uma 
Antígona para Lúcia (19h30), no Espaço Fiandei-
ros/70 lugares;  Histórias Bordadas em Mim 
(20h30), no Espaço O Poste Soluções Lumino-
sas/60lugares;  O Diário Quase Ridículo de Aurora
(2030h), no Bar Teatro Mamulengo/80 lugares.

Dia 8 – Roda de Diálogo: Teatro Alter-
nativo, 10h, no Teatro Joaquim Cardozo (Cen-
tro Cultural Benca; Cultural Benca); dia 8 – 
Ombela (20h), no Espaço O Poste Soluções Lumi-
nosas/60 lugares; –  (20h), no Espaço Salmo 91
Cênicas/70 lugares;   (20h), no O Palhaço de Pijama
Teatro Joaquim Cardozo/50 lugares;  4 X Hilda
ou  (20h), no Teatro Joaquim Quarteto Obsceno
Cardozo/50 lugares; dia 9 –  (17h), Tempo Menino
no Espaço Vila/50 lugares;  (18h), Espaço Salobre
Fiandeiros/70 lugares;  (19h) no Espaço Ombela
O Poste SoluçõesLuminosas/60lugares; dia 10 – 
Trilogia Vermelha – pa(IDEIA) – pedagogia da 
libertação (19h), na Escola PE de Circo (EPC); 
Deu com a Pleura (20h), no Espaço O Poste Solu-
ções Luminosas/60lugares;dia 11 – O Velho Diário 
da Insônia (20h), no Espaço O Poste Soluções 
Luminosas/60lugares; dia 12 – Acontece Enquanto 
V o c ê  N ã o  Q u e r  V e r  ( 2 0 h )  n o  E d . 
Texas/EspaçoMagiluth/50lugares; dia 13 – O 
Mascate, a Pé Rapada e os Forasteiros (20h), no Ed. 
Texas / Espaço Magiluth/50lugares. 

– Soledad – A Terra é Fogo Sob Dia 14 
Nossos Pés (19h) / na Escola PE de Circo/300 

lugares;  (20h), no Espaço Fiandei-Nem Tente
ros/70lugares;  O Diário Quase Ridículo de Aurora
(2030h) no Bar Teatro Mamulengo/80 pessoas; 
dia 15 –  (20h), no Espaço Cêni-Salmo 91
cas/70lugares;  (20h), no Espaço O Poste Ombela
Soluções Luminosas / 60 lugares; dia 16 – O 
Palhaço de Pijama (16h), na Galeria Mau Mau 
(Sala Monstra);  Aaaaaaah! Histórias de Arrepiar
(16h) na Galeria Mau Mau (Sala Monstra); 
( I n ) C ô m o d o s  (18h) no Espaço Fiandei-
ros/70lugares;  (19h), no Espaço O Poste Ombela
Soluções Luminosas/60lugares;

A ReceitaDia 17 –  (20h) no Espaço O 
Poste Soluções Luminosas/60 lugares; dia 18 – 
JR. (19h), no Espaço O Poste Soluções Lumino-
sas/60 lugares; dia 19 –  Pezinho de Galinha
(20h30), Casa do Acre/60 lugares; dia 20 – Ophe-
lia  (20h),  no Ed. Texas/Espaço Magi-
luth/50lugares; dia 21 – A Última Cólera no Corpo 
d e  m e u  N e g r o  (19h),  no Espaco O Pos-
te/60lugares; (20h) na Escola Per-Viva La Vida 
nambucana de Circo/300lugares; A Mulher Mons-
tro (20h30), no Ed. Texas/Espaço Magiluth/50 
lugares; dia 22 – Roda de Diálogo: Gestão de 
Espaços Alternativos (10h), no Teatro Joaquim 
Cardozo; (18h), no Casarão O Palhaço de Pijama 
da Várzea/livre  (18h), no Casarão da  Bruffa!
Várzea/livre;  (20h), no Espaço O Poste Ombela
Soluções Luminosas/60lugares;  (20h), Salmo 91
no Espaço Cênicas/70lugares.

OmbelaDia 23 –  (19h),no Espaço O 
Poste Soluções Luminosas/60 lugares; dia 24 – 
Na Beira (20h), na Escola PE de Circo/300 luga-
res; dia 25 –  (20h), no Espaço Andarte Andarilho
Cênicas; dia 26 –  (19h30) no Espaço O Sistema 25
Poste Soluções Luminosas/25lugares; Trilogia 

Vermelha – h(EU)stória – O tempo em transe (20h) 
no Espaço Cênicas; dia 27- Trilogia Vermelha – 
pa(IDEIA) – Pedagogia da libertação (20h), no 
Espaço Cênicas; 
 Dia 28 –  (19h), Alguém para Fugir Comigo
na Escola PE Circo/300 lugares;  Luzir é Negro!
(20h), no Espaço O Poste Soluções Lumino-
sas/60lugares; Santo Genet e as Flores da Argélia 
(20h) Espaço Experimental/60lugares; dia 29 – 
R e t o m a d a  ( 1 9 h )  n o  C o l e t i v o  L u g a r 
Comum/60lugares; (20h), no Espaço O  Ombela 
Poste Soluções Luminosas/60lugares; Festa de 
Encerramento (22h), no Ed. Texas.O endereços 
dos espaços são os seguintes:

Espaço O Poste Soluções Luminosas – 
Rua da Aurora, 529, Boa Vista; Espaço Fiandei-
ros – Rua da Matriz, 46, Boa Vista; Casa do Acre 
– Rua da Aurora, 1019, 7º andar, Ed. Iemanjá, 
Santo Amaro; Ed. Texas/Espaço Magiluth – R. 
Rosário da Boa Vista, 163, Boa Vista; Bar Teatro 
Mamulengo – Rua da Guia, 211, Bairro do Reci-
fe; Teatro Joaquim Cardozo e Atelier 2 – Centro 
Cultural Benca – Rua Benca, 157, Madalena; 
Espaço Cênicas –- Av. Marquês de Olinda, 199, 
Bairro do Recife (Entrada pela rua Vigário Tenó-
rio); Espaço Vila – Rua Radialista Amarílio 
Nicéas, 76, Santo Amaro; Escola Pernambucana 
de Circo (EPC) – Avenida José Américo de 
Almeida, 5, Macaxeira; Coletivo Lugar Comum 
– Rua Capitão Lima, 210, Santo Amaro; Casarão 
da Várzea – Praça da Várzea, s/n, Várzea; Escola 
Pernambucana de Circo (EPC) – Avenida José 
Américo de Almeida, 5, Macaxeira; Galeria Mau 
Mau – Sala Monstra – Rua Nicarágua, 173, Espi-
nheiro e Espaço Experimental – Rua Tomazina, 
199, Bairro do Recife.

 26ª edição doA  Festival de Teatro do Agres-
te , de Caruaru, comemora os – FETEAG
35 anos do programa, de 30 de setembro a 

15 de outubro, com a realização de espetáculos, 
atividades formativas e laboratório, homenageando 
Zacaras Garcia e Edson Tavares. Zacaras foi presi-
dente da Feteape – Federação de Teatro de Per-
nambuco, de 1998 a janeiro de 2003, diretor teatral 
e atuou como assistente de produção durante 
quinze edições do Feteag. Edson Tavares, profes-
sor de Literatura da Universidade Estadual da 
Paraíba, em Campina Grande, foi coordenador do 
festival durante 10 anos.

 Será realizada uma residência com o 
grupo Teatro da Vertigem, de São Paulo, de 5 a 16 
de outubro, em Caruaru. Durante a estadia, a dire-
tora Lili Monteiro ministra um Laboratório de 
Criação Cênica, entre os dias 5 e 8 de outubro. 
Dessa ocina serão selecionados cinco participan-
tes para integrar a montagem O Filho, como 
coro/elenco de apoio. A peça é inspirada em Carta 
ao Pai, escrita por Franz Kafka (1883-1924) em 

1919, destinada a seu pai e nunca enviada. O docu-
mento traduz a relação conituosa entre os dois. A 
encenação também renova as noções de vigilância 
e punição e investiga as estruturas essenciais do 
homem e sua busca desesperada do sentido da 
vida. As inscrições podem ser feitas pelo site 
http://www.feteag.com.br/copia-acoes-formativas.

Outras ações formativas gratuitas pro-
gramadas para o Feteag são a Ocina Contato 
Sonoro, com o Colectivo Mazdita/ARG, no dia 30 
de setembro e 1º de outubro; o treinamento coreo-
gráco para explorar a cidade chamado Land, 
ministrado pelo português Bruno Humberto, de 3 
a 7 de outubro, esses em Caruaru e a ocina Texto 
e Performatividade, com Alexandre Dal Farra/SP, 
no Recife. As inscrições para essas práticas estão 
abertas, são gratuitas, e podem ser feitas pelo site 
http://www.feteag.com.br/copia-acoes-formativas. 

Aquela que é considerada “feia” por um 
certo padrão vigente expõe sua revolta em forma 
de condência pública no espetáculo A Merda (La 
Merda), com Christiane Tricerri, que dirigiu e pro-

tagoniza o solo. A peça é apresentada no dia 6 de 
outubro no Teatro de Santa Isabel, na abertura do 
braço recifense da programação da 26ª edição do 
Festival de Teatro do Agreste – Feteag 2016. Essa 
fêmea do monólogo, escrito pelo italiano Cristian 
Ceresoli, busca um lugar no mundo machista em 
que vivemos. Como uma musicista, a intérprete 
toca uma nota poética, para falar desse nosso 
tempo com seus horrores e misérias.

Quatro espetáculos compõem a Mostra 
Estudantil, em Caruaru: Quem Roubou o Branco do 
Mundo?, do Grupo de Teatro Exato – Exato Colé-
gio e Curso; Era Uma Vez no Fundo do Mar, da Gara-
gem Cia de Teatro – Espaço Criança Esperança de 
Jaboatão; Zapt e Zupt – Traques e Truques Para Manter 
O Verde Vivo, do- Grupo Jesuína de Teatro – Escola 
Jesuína Pereira Rego e É Verdade, É Mentira, do 
Cacos Grupos de Teatro. E no dia 15 de outubro, o 
dramaturgo e diretor Luiz Felipe Botelho e o gestor 
Jorge Clésio traçam os Diálogos Sobre A Produção 
Estudantil, das 9 às 12h, com participantes da Mos-
tra Estudantil.

26° FETEAG presta homenagem a Zácaras Garcia e Edson Tavares

Espetáculos  da  programação  investem  em  novas  estéticas  cênicas  e  temas  atualizados

A Merda (La Merde), com Christiane Tricerri/SP, é uma das
atrações do Festival de Teatro do Agreste, em Caruaru

Teatro alternativo encontra novos espaços cênicos em 50 sessões 
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Histórias do Teatro
 Departamento Nacional do Sesc do Rio Ode Janeiro está realizando o projeto Histó-
ria do Teatro Brasileiro, que já passou pelas 

cidades de Belém (PA) e Salvador (BA), com 
transmissão em videoconferências para todo o 
país. As próximas etapas acontecerão em Goiânia 
(GO), no dia 14 de outubro, Florianópolis (SC) 28 
de outubro e encerramento no Rio de Janeiro, 22 
de novembro. Interessados no Recife podem assis-
tir aos encontros na sala de videoconferência do 
Sesc Santo Amaro (Rua 13 de Maio, 455, Santo 
Amaro), com entrada franca, mas haverá transmis-
são também para todos os departamentos regiona-
is do Sesc no Brasil, com possibilidade de partici-

pação ao vivo para perguntas e questionamentos.
� Os pesquisadores Nereide Santiago 
(AM), Denis Bezerra (PA) e Michele Campos de 
Miranda (PA) e na sequência, em Salvador (BA), 
com os pesquisadores nordestinos Leidson Ferraz 
(PE), Marcelo Farias Costa (CE) e Reginaldo 
Carvalho (BA), abordaram cada qual seus traba-
lhos de pesquisa que alargam o olhar sobre o tea-
tro praticado no Brasil, com o propósito de discu-
tir outros projetos de pesquisa sobre a história do 
teatro de cada região. A coordenação e mediação 
dos debates é das professoras Ângela Reis e Ana 
Luisa Lima (RJ), com participação do gerente de 
teatro do Sesv/RJ, Vicente Pereira Jr.

Leituras Dramatizadas
a Casa da Cultura, Raio Oeste, Nsala 306, 2º pavimento, de 07 a 28 
de outubro, sempre às 17h, a 

Feteape – Federação do Teatro de Per-
nambuco realiza o Ciclo de Leituras 
Dramatizadas, com a seguinte progra-
mação: dia 07 de outubro - A Bandeira do 
Soldado, texto de Jacimel, direção de Ubi-
ratan Cavalcante pelo Grupo Ou + de 50; 

Grupo ; dia 14 – Zumbá da Princesa Africana 
e do Rio, texto e direção de Didha Pereira, 
pelo Marcus Siqueira Produções & Luiz 
Marinho; dia 21 – A Morte de Sócrates, de 
Zeferino Rocha, direção de Jorge de Sou-
za, pelo grupo Appia e dia 28 – As Maldi-
tas, texto de Luiz Navarro e Lima, dire-
ção de Odé Felix, pela Trupe de Teatro 
Ká & Lá.

·  Por mais incrível que pareça, é verdade, o 
Teatro do Parque, uma das mais tradicionais e 
queridas casa de espetáculo do Recife, está 
fechado desde 2010, causando perplexidade e 
revolta nos artistas e no público. Indignados os 
produtores culturais, trabalhadores das artes 
cênicas e instituições, já zeram vários atos 
reivindicando providências as autoridades 
sem qualquer previsão de continuidade das 
obras de restauração, que foram suspensas e 
estão sem data de reinício. O SATED-PE tem 
manifestado sua indignação e solicitado a 
Prefeitura do Recife uma solução para o 
problema, aqui no RIBALTA e em outras 
instâncias, sem qualquer retorno.

·  A Imprensa também cobra a reabertura do 
Teatro do Parque em vão. A casa de 
espetáculos que já acolheu tantos grupos e 
companhias de Pernambuco e de outros 
centros do país, sendo frequentada por 
grandioso público, tornou-se uma referência 
da cultura recifense, merece a atenção dos 
governantes. A cidade do Recife é carente de 
novos espaços culturais, especialmente para 
dar vazão a sua produção teatral que é 
signicativa, e não merece o descaso com que é 
tratado um palco que já movimentou tanto a 
capital pernambucana e transformou-se num 
exemplo do descaso do poder público com a 
cultura. 

Dia 01 - Oscar Fidelis; 02 - Isaltino Caetano, Marcio Gonçalves, Rodrigo Aleixo; 03 - 
André Felipe, Maria Oliveira, Pablo Cavalcanti; 04 - José Francisco Filho, Muriel Guim, 
Nathaly Galdino; 05 - Adrielly Melo, Severino Florêncio; 07 - Everton Gomes, Ricardo 

Vendramini; 08 - Juliana Fernades; 09 - João Paulo, Natascha Falcão; 10 - Raphael Mota, 
Rafael Fx, Helijane Rocha, Gerdenia Alves, Karla Yannara, Marizete Alencar; 11 - Jana 

Figarella; 13 - Edvaldo Farias, Iris Gomes, Renata Tarub, Mussudza; 14 - Brenda Schettini, 
Natan Maciel; 16 - Aleksandra Duran, Mônica Karina;  17 - Berinjela, Guilherme Coelho, 

Junior Play; 18 - Marilu Oliveira; 19 - Fernando Pereira, Manoel Roberto, Ricardo Santos, 
Victor Hugo ;21 - Erick, Flávio Rocha, Karina Yannara, Simoni Santos, Mestre Zé Lopes; 
22 - Silvana Montepin; 23 - Edmilson Leite; 25 - Caio Viana, Dayson Santos, Francisco 

Chicão, Junior Pernambuco, Miki Eduardo, Ronaldo Brito, Valdi Coutinho; 26 - Geison 
Duarte, Wagner Santos;27 - José Alberto, Marcia Cruz, Mylena Benn; 28 - Adelmo 

Andrade; 29 - Jamerson Davyd; 30 - Marco França, Nic Santiago.31diego Viana, Miltwo

o mês de outubro serão realizadas Nvárias ocinas de teatro, em Camara-
gibe com a seguinte programação: 

Iniciação Teatral, a ser ministrada pela atriz e 
professora Cláudia Alves, para pessoas a par-
tir de 12 anos com pouca ou nenhuma expe-
riência, de 24 a 26 (segunda a quarta-feira), 
das 09 às 12h, na Associação das Mulheres do 
Lot. Santana, Rua Recife, 24, Santana; Teatro 
Avançado, pelo ator, encenador e dramaturgo 
Samuel Santos, do grupo O Poste Soluções 
Luminosas, de 24 a 26 (segunda a quarta-
feira), no Centro Vivendo e Aprendendo, Rua 
Guilherme Veloso, 98, Timbi, para pessoas a 
partir de 14 anos com experiência anterior em 
teatro; Acessibilidade para o Teatro – como 
tornar o espetáculo teatral acessível ao públi-
co com deciência, pela mestra em educação e 
gestora da VouVer Acessibilidade, Andreza 
Nóbrega, de 24 a 26 (segunda a quarta-feira), 
das 9 às 12h, na Federação das Agremiações 
Carnavalescas de Camaragibe, Rua Carlos A. 

de Menezes, 418 – Vila da Fábrica, para pes-
soas a partir de 18 anos com foco em produto-
res culturais, artistas e educadores.
� Ocina de Palhaçaria, a máscara do 
palhaço no treinamento do ator, pelo ator, 
encenador, dramaturgo e pesquisador em 
palhaçaria Alexsandro Silva, dias 27 e 28 
(quinta e sexta-feira), das 14 às 17h, na Fede-
ração das Agremiações Carnavalescas de 
Camaragibe, Rua Carlos A. de Menezes, 418 – 
Vila da Fábrica, para pessoas a partir de 14 
anos com pouca ou nenhuma experiência; 
Ocina de Teatro do Oprimido, com a atriz e 
licenciada em Artes Cênicas pela UFPE, 
Andréa Veruska, e pelo ator e bacharel em 
Ciências Sociais pela UFPE, Wagner Monte-
negro, no Espaço Arte Festas, Rua Teodoro 
Borges, 65, Timbi, para um público alvo a 
partir de 16 anos, com pouca ou nenhuma 
experiência (estudantes, prossionais da área 
de educação e artistas em geral). Cada ocina 
dispõe de 20 vagas.

Camaragibe tem oficinas teatrais

A atriz Cláudia Alves comandará Oficina de Iniciação Teatral em Camaragibe

·  O Grupo Teatral Jovem em Cena faz últi-
mas apresentações do espetáculo infanto-
juvenil Aqui, onde nos encontramos, texto inédi-
to de Luiz Felipe Botelho, com direção de 
Flávio Santos, nos dias 01 e 08 de outubro, às 
16h, no Teatro Marco Camarotti do Sesc 
Santo Amaro.
·  Recebemos e agradecemos convite da 

presidente da Academia Pernambucana de 
Letras, Margarida Cantarelli, para a Feira 
Nordestina do Livro (Fenelivro), que terá 
lugar no Centro de Convenções de Pernam-
buco, de 07 a 12 de outubro, tendo como 
tema “Literatura, substantivo feminino”. O 
evento homenageará a acadêmica Luzilá 
Gonçalves e a poeta Celina de Holanda.

D
iv

ul
ga

çã
o


