
Vivemos tempos turbulentos. E a 23ª edição 
do Janeiro de Grandes Espetáculos – Festi-
val Internacional de Artes Cênicas de Per-

nambuco não poderia car omissa a esta terrível 
situação. Por isso, um certo viés político perme-
ia grande parte da programação 2017 com pro-
duções que trazem temas que estão em pauta na 
atualidade, como a democracia sendo golpeada 
assustadoramente e conservadorismos e fascis-
mos que nos rondam cada vez mais, ou trazem 
de volta sugestões que repensam o Brasil de 
ontem, e suas personagens símbolo, em diálogo 
com o hoje. 

Realizado pela Apacepe (Associação 
dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambu-
co), através dos produtores Carla Valença, 
Paula de Renor e Paulo de Castro, o Janeiro de 
Grandes Espetáculos (JGE) também vive um 
momento difícil, pois conta apenas com o patro-
cínio do Governo do Estado de Pernambuco, 
através do Funcultura, e o apoio da Prefeitura 
do Recife. Mesmo assim, ao menos 45 produ-
ções já estão conrmadas em sua programação, 
entre teatro adulto, teatro para a infância, dança, 
circo e shows musicais, além de debates e duas 
leituras dramatizadas (Três Tristes Gregas, de 
Moisés Neto, e Medéa – O Evangelho, de Albemar 
Araújo).
� O ator e mamulengueiro Sebastião 
Alves, o Sebá, de Caruaru, é o grande homenage-
ado desta edição e ele estará atuando na peça de 
estreia do festival, a tragicomédia Olha Pro Céu, 
Meu Amor, do saudoso dramaturgo e diretor 
Vital Santos, com o Grupo Feira de Teatro Popu-
lar, que vem especialmente da capital do Agres-
te. Ainda para adultos, o Coletivo Angu de Tea-
tro apresenta Ossos, sobre o compromisso de um 
escritor gay com os restos mortais de seu aman-
te; e tem ainda Puro Lixo, o Espetáculo Mais Vibran-
te da Cidade, que celebra o Grupo de Teatro 
Vivencial, ícone da irreverência dos anos 1970, 
em encenação de Antonio Cadengue.

 A atriz Soraya Silva interpreta “Olhos 
de Café Quente”, tratando da presença feminina 
negra, assim como Agrinez Melo em suas “His-
tórias Bordadas em Mim”. Já “A Rã”, da Cia. 
Animatos Invictus, de Olinda, traz o medo 
como mola propulsora de uma encenação onde 
o público se vê coagido por paredes que se 
mexem; e “A Mulher Monstro”, com o ator José 
Neto Barbosa, da S.E.M. Cia. de Teatro, aborda a 
atualidade político-social do Brasil através de 
uma burguesa intolerante.

Também com vieses políticos são duas 
produções do Coletivo Grão Comum e Gota 
Serena: pa(IDEIA) – Pedagogia da Libertação, e 
h(EU)stória – o tempo em transe. Também com 
crítica aguda, mas divertida, O Mascate, a Pé Rapa-
da e os Forasteiros pela Cia. de Artes Cínicas. Com 

Objetos, do município do Paulista, 
dialoga com o teatro de objetos para 
narrar desventuras das cidades de 
Olinda e Recife em tempos de outrora. 
Por sua vez, a Dispersos Cia. de Teatro 
monta sua colorida lona em Severinos, 
Virgulinos e Vitalinos. Entre os convida-
dos de outros estados, O Evangelho 
Segundo Jesus, Rainha do Céu, da Queen 
Jesus Plays e BR/Núcleo Corpo Ras-
treado (SP), o solo OE, de Eduardo 
Okamoto (SP), Stereo Franz, do coleti-
vo [pH2]: estado de teatro (SP).

Como opções para a menina-
da, a cidade de Petrolina aparece com 
a Cia. Biruta na peça Chico e Flor Contra 
os Monstros na Ilha do Fogo, e a Compa-
nhia Fiandeiros de Teatro, do Recife, 
com o musical Vento Forte Para Água e 
Sabão. Na categoria dança, o evento 
conseguiu reunir Dúvida, da Compa-
nhia Sopro-de-Zéro, do município 

do Jaboatão dos Guararapes, Enchente, provoca-
ção de Flávia Pinheiro, Os Superciais da Cia. Etc, 
o Bacnaré (Balé de Cultura Negra do Recife) 
Segunda Pele, do Coletivo Lugar Comum e Tijolos 
de Esquecimento, do Acupe Grupo de Dança. 
� Ainda há estreias, com as peças Alguém 
Pra Fugir Comigo, do Resta 1 Coletivo de Teatro, 
Martelada, solo do ator e escritor Cláudio Ferrá-
rio, DORalice, da Cia. 2 Em Cena de Teatro, 
Circo e Dança, Terror e Miséria no Terceiro 
Reich, de Brecht com direção de José Francisco 
Filho, da Circus Produções Artísticas e o espe-
táculo de dança Amor, Segundo as Mulheres de 
Xangô, solo de Maria Paula Costa Rêgo come-
morando os 20 anos de criação do Grupo Grial.

Em seu caráter internacional, o JGE 
abrirá uma Janela Portuguesa com a presença de 
produções que vêm das cidades de Aveiro, Lis-
boa e Valongo. Com destaque aos 45 anos de 
atuação do grupo Comuna Teatro de Pesquisa, 
dirigido pelo encenador português João Mota e 
que começa pelo Brasil esta celebração, três dos 
seus espetáculos permeiam a programação: “Do 
Desassossego”, que destaca a escrita de Fernan-
do Pessoa; “Homenagem a João Villaret”, cele-
bração de um artista do teatro de revista à por-
tuguesa; e “Bão Preto”, libelo de esperança volta-
do às crianças a partir dos seis anos.

Outra obra portuguesa com foco na 
infância é O Príncipe Feliz, Oscar Wilde, de Paulo 
Lage, O Churrasco, solo do ator e encenador Júni-
or Sampaio, do ENTREtanto TEATRO. Único 
representante circense, Picadeiro Pernambuco – A 
Tradição Milenar, do Centro Carcará, do Cabo de 
Santo Agostinho, reúne diversos números cir-
censes ao som de uma banda tocando ao vivo; e 
como convidado do Festival Estudantil de Tea-
tro e Dança, Viva La Vida, do Coletivo Multus.

Na programação musical, shows de 
Josildo Sá em seus “Sons da Latada”; o poético 
“Porcelana”, com Alaíde Costa e Gonzaga Leal; 
Cristina Amaral cantando Núbia Lafayette; um 
tributo ao forrozeiro Accioly Neto; “Estesia”, 
produção marcada por processamentos eletrô-
nicos em diálogo com a luz; Dalva Torres e Xico 
de Assis reverenciando o compositor Antônio 
Maria; a intérprete Sheyla Costa “na pele” de 
Elis Regina; a baiana Margareth Menezes em 
“Mestres do Mundo”, homenagem a Sivuca, 
Dominguinhos e Luiz Gonzaga, com participa-
ção do sanfoneiro Beto Hortis; uma noite psico-
délica com dobradinha de Zé da Flauta e a 
banda Ave Sangria; Romero Ferro com o seu 
elogiado disco pop “Arsênico”; além da Spok 
Quinteto e suas improvisações jazzísticas em 
diálogo com frevos, baiões e cirandas. Mais 
informações: www.janeirodegrandesespetacu-
los.com
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O grandioso espetáculo Baile do Menino 
Deus – Uma Brincadeira de Natal, ao ar 
livre, na Praça do Marco Zero, Bairro 

do Recife, reúne danças, músicas e personagens 
típicos da cultura nordestina em uma opereta 
que celebra a renovação da esperança, através 
do nascimento. A peça, escrita há 33 anos por 
Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, faz 
parte da Trilogia das Festas Brasileiras, composta 
ainda por Bandeira de São João e Arlequim de Car-
naval.

A cada ano, o Baile do Menino Deus 
inclui novidades na encenação. Em 2016, a 
principal delas é a inspiração na cultura africa-
na e do Oriente Médio para a criação de novos 
elementos cênicos. “O conceito visual da arte bizan-
tina permaneceu nos quatro primeiros anos do Baile. 
Depois tivemos um conceito palestino-árabe, numa 
perspectiva da presença dessa cultura no Nordeste. Em 
seguida, nos inspiramos no leste europeu; e, por m, 
agora, na cultura africana e na do Oriente Médio”, 
explica o diretor Ronaldo Correia de Brito.

Figurinos foram criados para a apre-
sentação, a partir deste conceito. Assinadas 
pelo gurinista e encenador Marcondes Lima, 
haverá novas roupas para José e Maria, os Mate-
us, a orquestra, o coro adulto e infantil, alguns 
solistas e as ciganas. Um total de 50 peças. A 
trilha sonora – composta por Antônio Madure-
ira e executada ao vivo por uma orquestra 
regida pelo maestro José Renato Accioly – 
reúne canções inspiradas nas brincadeiras 
populares e nos ritmos nordestinos: tem frevo, 
maracatu, caboclinho e ciranda. Sons que emba-
lam as fantasias de crianças e adultos e narram 
as passagens de personagens como a Cigani-
nha, o Jaraguá e o Boi. 

“Na mudança de agora, usaremos estampas, 
elementos que quase nunca foram explorados antes, nas 
roupas do Baile. Agora elas marcam uma maior pre-
sença, com um colorido mais intenso”, destaca Mar-
condes. “Creio que os gurinos terão um contraste 

ainda maior diante do cenário que se dene como um 
fundo neutro, com as casas quase totalmente brancas”, 
acrescenta.

Para Ronaldo Correia de Brito, outra 
mudança importante nesta edição é a “humani-
zação” da Sagrada Família. “José e Maria já tinham 
uma performance bem humana, bem popular e agora 
têm algo mais moderno. Queremos dessacralizar cada 
vez mais essas duas guras”, pontua o diretor. 
Maria, interpretada pela atriz e cantora Isadora 
Melo, não usará mais véu e os seus ombros 
carão à mostra, por exemplo. A gura da 
mulher também se torna ainda mais relevante 
na encenação. com dois Reis Magos e uma 
Rainha, além de uma mulher também no grupo 
de caboclinhos, anteriormente composto ape-
nas por homens. Esses novos papéis femininos 
serão interpretados pela bailarina Marcela 
Felipe. 

Baile do Menino Deus – Uma Brincadeira 
de Natal é realizado pela Relicário Produções, 
da produtora Carla Valença. Esta temporada 
tem patrocínio do Ministério da Cultura, 
Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura 
do Recife, Rede, Laboratórios Aché; além do 
apoio da STN e Rede Globo Nordeste.

Mais de 300 pessoas compõem a 
equipe geral envolvida na encenação do Baile do 
Menino Deus. Dessas, uma orquestra com 14 
músicos, coro de 26 cantores (13 adultos e 13 
crianças) e seis solistas, incluindo o cantor 
Silvério Pessoa. No elenco principal da monta-
gem estão os atores Arilson Lopes e Sóstenes 
Vidal, que há 13 anos interpretam juntos a 
dupla de Mateus. Nos papéis de José e Maria 
estão os atores José Barbosa e Isadora Melo. 
Baile do Menino Deus – Uma Brincadeira de Natal, 
dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2016, sempre às 
20h, na Praça do Marco Zero, Bairro do Recife, 
acesso gratuito, classicação livre. Outras 
informações: www.bailedomeninodeus.-
com.br

Recife 
Baile do Menino Deus
Espetáculo pernambucano, com direção de Ronaldo Correia de Brito,
 é encenado no Recife de 23 a 25 de dezembro; peça tem inspiração 
na cultura popular do Nordeste
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José Barbosa e Isadora Melo interpretam José e Maria, respectivamente, no espetáculo Baile do Menino Deus

Recife festeja Natal no
Baile do Menino Deus

O Natal dos sonhos é aquele que você idealiza no espirito,
 sente no coração e partilha na solidariedade!

Boas Festas! e Feliz Ano Novo
São os votos do SATED/PE

 Cena de Enchente, provocação de Flávia Pinheiro

Rogério Alves
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  23º Janeiro de Grandes Espetáculos 
ressalta vieses políticos da programação
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O Acupe Grupo de Dança, sob coordenação do 
produtor cultural, diretor, bailarino e arte 

educador Paulo Henrique Ferreira, promove o 
“Seminário Nacional de Dança & Educação de 
Pernambuco 2016”, de 2 a 7 de dezembro, no Cen-
tro de Formação e Pesquisa das Artes Cênicas 
Apolo-Hermilo, sob incentivo do Prêmio Funarte 
de Dança Klauss Vianna. O evento bienal, em sua 
terceira edição, tem como tema “Cartograas da 
Dança e da Educação no Brasil”, propondo a dese-
nhar, ampliar e aprofundar territórios e fronteiras 
entre a dança e a educação que se processam nas 
dinâmicas das interações nos Brasis de hoje. A 
programação, com curadoria nacional da paulis-
tana Isabel Marques e curadoria local do próprio 
Paulo Henrique Ferreira, reúne palestras, work-
shops, noite de autógrafos para publicações em 
arte e apresentação de espetáculos, com entrada 
sempre franca e inscrições realizadas somente 
pelo site www.acupegrupodedanca.com.br.
 A meta é contribuir para um diálogo mais 
profícuo entre as diversas formas do dançar e 
educar, abordando temas como a ação cultural, a 
mediação cultural, as políticas públicas, os espa-
ços e lugares, o ensino de dança e a atividade dos 
grupos artísticos, de modo a formar redes signi-
cativas de interações entre todas essas possibili-
dades de compreensão, corporeicação e atuação 
dos prossionais da dança/educação do/no Brasil. 
Há algum tempo, víamos poucos eventos que discutiam 
essa relação sobre o ensino da dança. Aconteciam festivais 
grandes, falava-se muito da produção artística, mas quase 
não se discutia sobre educação e dança. Nesta 3ª edição do 
Seminário, ampliamos o tema, abrindo espaço para outras 
linguagens artísticas. Desta vez, convidamos pessoas para 
tratar, por exemplo, de políticas públicas, para fazer essa 
ponte com assuntos mais abrangentes, anal, as lingua-
gens se completam, como um diálogo mais globalizado. 
Mas é claro que mantemos o foco principal na dança e na 
educação, diz o coordenador e curador local, Paulo 
Henrique Ferreira, que é pós graduado em Ensino 
da Dança pela Universidade de Pernambuco 
(UPE). 
 PROGRAMAÇÃO - (sempre no Centro 
de Formação e Pesquisa das Artes Cênicas Apolo-
Hermilo, Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife. Tel. 

3355 3321): Dia 2 de dezembro (terça-feira) - 
Workshop 1, História da Dança, com Cláudia 
Guimarães (SP/PE), das 9 às 12h, credenciamento 
com e apresentação ntrega de crachá, das 15 às 18h; 
do espetáculo Sarará, com o Acupe Grupo de 
Dança e Noite de autógrafos para publicações em 
arte.

Dia 3 - Workshop 1, História da Dança, 
com Cláudia Guimarães (SP/PE), das 9 às 12h, 
palestras sobre Ensino de Dança e Grupos Artísti-
cos, das 15 às 18h, com Isabel Marques (SP) e Adri-
ana Gehres (PE) Mediador: José Manoel Sobri-. 
nho (PE); .Moto Perpétuo, do Instituto Peró (PE)

Dia 4 - Workshop 1, História da Dança, 
com Cláudia Guimarães (SP/PE), das 9 às 12h, 
palestras sobre Espaços e Lugares, das 15 às 18h, 
com João Fernandes (CE/AM) e Antonio Caden-
gue (PE). Mediadora: Daniela Santos (PE); Na 
Malandragem do Feminino, do Paço do Frevo (PE); 
Dia 5 - Workshop 2, Produção Cultural Para 
Dança, com João Fernandes (CE/AM), das 9 às 
12h; Workshop 3, Dramaturgia de Dança, com 
Cibele Sastre (RS), das 9 às 12h; palestras sobre 
Ação Cultural, das 15 às 18h, com Everson Mel-
quíades (PE) e Cibele Sastre (RS). mediador: 
Paulo Henrique Ferreira (PE); 18h - Tria, da Cia. 
Caleidos de Dança (SP).
� Workshop 2, Produção Cultural Dia 6 - 
Para Dança, com João Fernandes (CE/AM), das 9 
às 12h; Workshop 3, Dramaturgia de Dança, com 
Cibele Sastre (RS), das 9 às 12h, Palestras sobre 
Mediação Cultural, das 15 às 18h, com Maria 
Lúcia Pupo (SP) e Luís Reis (PE) mediadora: ; 
Tatiana Meira (PE), Territórios – 7 Lugares do 
Masculino, do Acupe Grupo de Dança; 
 Dia 7 - Workshop 2, Produção Cultural 
Para Dança, com João Fernandes (CE/AM), das 9 
às 12h; Workshop 3, Dramaturgia de Dança, com 
Cibele Sastre (RS), das 9 às 12h; palestras sobre 
Políticas Públicas, das 15 às 18h,
Com Fabiano Carneiro (RJ) e Liana Gesteira 
(PE); mediador: Marcelo Sena (PE), Performance 
Jam, do Coletivo Lugar Comum (PE), e entrega de 
certicado, às 18h; contato - Paulo Henrique 
Ferreira – coordenador 3339 7063 ou 9145 7259 e 
Isabel Marques 11 9654 4779

Seminário Nacional de Dança & Educação 
pretende ampliar e aprofundar fronteiras

Hans von Manteuffel

Momento do espetáculo 7 Lugares do Masculino, do Acupe Grupo de Dança

Vídeo-registro sobre Capoeira Angola
foca temas de relevância histórica 

 Capoeira Angola no Estado e a relação Aentre a Capoeira e a Mulher, o Corpo, a 
Dança e Autonomia, enquanto princípio 
educacional, são temas relevantes para a 
história cultural de Pernambuco e ganharam 
registro audiovisual em Jogo Aberto: Conversas  
sobre a Capoeira Angola do Recife e de Olinda”, um 
projeto realizado pela professora mestre 
Gabriela Santana em colaboração com 12 
mestres (as) e professores (as) de Capoeira 
do Recife e Olinda. Jogo Aberto foi lançado, no 
Museu do Homem do Nordeste, no Centro 
Cultural Grupo Bongar e no Terreiro Xam-
bá. 

Mil cópias do vídeo serão distribuí-

das com objetivo educacional em escolas de 
capoeira de Pernambuco, cinematecas, 
cursos superiores de dança e instituições no 
norte, nordeste, sul e sudeste do país. O 
valor de Jogo Aberto está, essencialmente, no 
conteúdo marcante para a Capoeira Per-
nambucana, já que são poucas as pesquisas 
acerca do tema, e sobretudo, acerca da linha-
gem da capoeira Angola. O vídeo foi pré- 
lançado em fevereiro de 2015 e, recentemen-
te, contemplado pelo Funcultura, para na-
lização/reedição. O lançamento, aberto ao 
público e contará com a presença dos Mes-
tres de Capoeira de Recife e Olinda, além de 
um coffee break e uma roda de celebração. 

O Recife conta com um novo espaço cul-
tural, que foi inaugurado na Rua Dom 

Manoel Pereira, 129, Santo Amaro (próximo 
ao fórum da Universidade Católica, o Nosso 
Espaço de Dança Socorro Raposo. O nome da 
nova casa presta homenagem a veterana e 
sempre jovial atriz e produtora Socorro 
Raposo, que está se recuperando de um AVC 
que sofreu, sendo muito querida no meio 
artístico e pelo público. Durante vários anos 
ela interpretou Maria na peça Auto da Com-

padecida, de Ariano Suassuna.
� O professor coreógrafo e dançarino 
Jailson Carlos, fundador desse espaço de 
artes, no qual atua junto com a esposa, Auxi-
liadora Sampaio, trabalham na divulgação 
através das redes sociais, com panetos boca 
a boca. Quem tiver interesse pode manter 
contato com eles através dos telefones: (81) 
3 2 2 2 . 3 9 9 0 / 9 9 9 6 2 8 1 1 / 9 8 3 5 6 7 9 7 7  e 
999272136 ou pelo e-mail espacodedan-
casr@hotmail.com

Espaço Socorro Raposo 
é inaugurado no Recife

O Acupe Grupo de Dança cumprirá 
temporada no Teatro Arraial, de 2 a 17 

de dezembro, sempre nas sextas e sábados, 
às 20h, com Tijolos de Esquecimento, fazendo 
um processo de mediação (gratuito) para 
grupos artísticos de diversas áreas, para 
conversar sobre o processo criativo, com 
direito a convites para o espetáculo. Os 
grupos que desejam participar devem man-
ter contato com a produção do Acupe para 
agendamento do encontro/mediação na 
sede do grupo e do espetáculo através do 
acupegrupodedanca@gmail.com ou pelo 
telefone (81) 991457259.

� Tijolos de Esquecimento é uma imer-
são no imaginário urbano a partir da obra do 
escritor italiano Ítalo Calvino – Cidades 
Invisíveis – onde a cidade deixa de ser um 
conceito geográco para se tornar o símbolo 
complexo e inesgotável da existência huma-
na. Direção de Paulo Henrique Ferreira, 
direção de arte de Marcondes Lima, drama-
turgia e texto de Flávia Gomes. VJ e criação 
de vídeos de Alberto Saulo, sonoplastia de 
Rodrigo Porto Cavalcanti, iluminação de 
Luciana Raposo e interpretação criativa de 
Anne Costa, Henrique Braz, Jadson Men-
des, Silas Samarky e Valéria Barros. 

Tijolos de Esquecimento

Vídeo sobre Capoeira Angola tem objetivo educacional e será distribuído em escolas

Rogério Alves

Tijolos de Esquecimento cumprirá temporada no Teatro Arraial

Divulgação

Nossso�Site:�www.satedpe.com.br



 Novembro/Dezembro de 2016

  

Nossso Site: www.satedpe.com.br

O pesquisador teatral e jornalista Leidson 
Ferraz está disponibilizando uma 

iniciativa inédita no país, o acervo “Teatro 
Tem Programa!”, com 780 programas de 
espetáculos teatrais produzidos no Recife e 
em Olinda durante o século XX, todos 
digitalizados e compartilhados através da 
doação de DVDs organizados como uma 
espécie de acervo físico ou pela internet (pelos 
sites da Fundaj, Culturape e Teatro de Santa 
Isabel, inicialmente), graças ao incentivo do 
Funcultura. Todos os programas originais 
serão doados ao acervo de obras raras da 
Fundação Joaquim Nabuco, parceira desta 
iniciativa e responsável por acondicioná-los 
da maneira mais adequada à sua possível 
conservação.

O acervo “Teatro Tem Programa!” foi 
composto com a ajuda de dezenas de artistas 
e/ou instituições que, gentilmente, doaram 
parte de suas documentações ou permitiram o 
escaneamento das mesmas. No entanto, é 
importante salientar a parceria com a atriz 
Inalda Silvestre, a primeira a oferecer grande 
parte dessas relíquias. A necessidade de 

salvaguarda de tão rico material sobre a 
história do teatro pernambucano fez Leidson 
Ferraz compor este projeto que catalogou 
centenas de programas de espetáculos, 
organizados página a página e em ordem 
alfabética, indicando ainda o ano de edição (já 
que a maioria não traz esta informação), assim 
como o nome da produção de cada espetáculo, 
todos entre as décadas de 1920 a 1990, no 
Recife e em Olinda.

Através de artes grácas tão diferentes, 
tanto em forma quanto em conteúdo, imagens e textos 
sobre processos, realizadores, trechos de críticas, 
trajetórias de equipes e chas técnicas completas, além 
de diversos informes publicitários, o objetivo é que os 
pesquisadores e curiosos sintam-se como espectadores 
em viagem pelo tempo com este inventário que amplia 
nosso (re)conhecimento sobre a cena teatral 
produzida em Pernambuco, inclusive sobre o descaso 
de como estes programas sobreviveram até hoje. 
Portanto, vale deleitar-se com este passado impresso 
em forma de revista digital, numa tentativa de 
prolongar a existência de tantas raridades da nossa 
história teatral brasileira, conclui Leidson 
Ferraz.

Teatro Tem Programa
já está disponibilizado Qual a diferença entre teatro e a rádio? Bem, 

o primeiro é um meio de comunicação, o 
outro é uma expressão artística das mais anti-
gas. Se o rádio é mais informativo e comercial, o 
teatro conta com o visual, no palco, os atores 
aparecem como personagens, tem cenários, 
gurinos, luz e muito mais. Agora um grupo de 
atores do Recife volta a juntar teatro e rádio. 
Trata-se da peça radiofônica O Julgamento de 
Padre Cícero, de Moisés Monteiro de Melo Neto, 
doutor em Letras pela UFPE, professor, escritor 
premiado e pesquisador recifense, que trabalha 
com teatro e educação há 30 anos. O texto 
retrata vários aspectos da vida de Padre Cícero 
Romão Batista, importante líder religioso bra-
sileiro, que nasceu em 1844 no estado do Ceará. 
No elenco estão Moisés Neto e Douglas Duan, 
dentre outros. Cícero nunca obedeceu, como 
devia, aos repetidos Decretos do Santo Ofício a 
seu respeito e os de 4 de abril de 1894, declara-
vam falsos os pretensos milagres de Juazeiro e 
os apontava como “indigna comédia” e em 19 de 
fevereiro de 1897, impôs ao padre afastar-se de 
Juazeiro, sob pena de excomunhão, o que acon-
teceu pela Carta do Núncio Apostólico de 14 de 
abril de 1917, há 100 anos atrás. Em 1889, conta-
se que, durante uma missa na igreja de Juazeiro 
(CE), a hóstia consagrada por ele transformou-
se em sangue na boca de uma mulher. A partir 
daí foi considerado um “milagreiro”. Desde o 
início a Igreja Católica, não concordou com os 
acontecimentos, considerando-o como místico 
e o proibindo-o de exercer o sacerdócio. Ele foi 
prefeito da cidade de Juazeiro por 15 anos. Mor-

reu no ano de 1934, tornando-se uma das prin-
cipais guras religiosas da história do país e é 
considerado um santo, mesmo não sendo reco-
nhecido pela Igreja Católica Romana, por mui-
tas pessoas religiosas, principalmente do Nor-
deste brasileiro e em dezembro de 2015, o papa 
Francisco, emitiu um documento perdoando 
Cícero pelas punições impostas pela Igreja 
entre os anos de 1892 e 1926, e, esta forma, pos-
sibilitou a reabilitação do padre Cícero Romão 
Batista dentro da Igreja Católica. Muito mais 
do que um drama folhetinesco sonoro, Moisés 
pretende estimular a imaginação dos ouvintes, 
os sonoplastas da Rádio Folha encarregam-se 
de elaborar sons e ruídos, como o som dos tro-
vões, sinos, passagem de tempo, passos e efeitos 
os mais variados. É um novo espaço que se 
reabre aos atores recifenses nesta época de crise 
nos palcos. Moisés já tem engatilhada outra 
peça: Delmiro Gouveia, texto que ganhou prêmio 
de Dramaturgia oferecido pelo Governo do 
Estado de Pernambuco nos anos 80. O projeto 
nasceu de conversas de Moisés com membros 
da Rádio Folha e promete agitar 2017 com per-
formances acústicas dramatizadas, sem 
nenhum componente visual, só na base do 
diálogo, da música e dos efeitos sonoros para 
ajudar o ouvinte a imaginar os personagens e a 
história, isto é, auditivo na dimensão física e 
dimensão psicológica, buscando a imersão dos 
ouvintes numa simulação que quer integração 
usando esta forma e tecnologias, unindo teatro 
e rádio. É um tipo de teatro que funcionou 
enquanto novela e agora ressurge.

Moisés Neto estreia peça radiofônica
sobre Padre Cícero

Dia 23 de janeiro (segunda-feira), ás 19h30, 
no Teatro Arraial Ariano Suassuna, será 

realizada a leitura dramática da peça Três Tristes 
Gregas, de Moisés Monteiro de Melo Neto, com 
direção de Cira Ramos, produção de Mísia 
Coutinho, e participação de Isa Fernandes, 
Sônia Bierbard e Suzana Costa, dentro da pro-
gramação do Janeiro de Grandes Espetáculos. 
Trata-se de uma espécie de poema dramático 
onde os deuses e o destino cego, Nêmesis, são, 
como que, invocados a punir os excessos, esma-
gar o Orgulho e a Vaidade. 

 Já no prólogo expõe-se ao público a 
intenção da obra. São três atrizes com décadas 
de experiência no teatro: Isa Fernandes, Sônia 
Bierbard e Suzana Costa, um dramaturgo com 
mais de 30 anos de exercício na área, Moisés 
Neto, uma diretora, Cira Ramos, que faz do seu 
ofício um aprendizado que gera frutos admirá-
veis. A produção executiva de Mísia Coutinho 
traz o selo de alguém que está na área desde os 
anos 80. Gustavo Túlio é responsável pelo 
registro fotográco do processo de montagem. 

Reler o teatro grego é sentir o drama 
de uma das vertentes mais ricas do pensamento 
ocidental. Amplamente estudada, esta drama-
turgia foi debatida nas reuniões do grupo de 
estudos para chegar até este texto, esta apre-
sentação especial em forma de leitura dramati-
zada. O gurino inclui produções de Xuruca 
Pacheco, artista de renome nacional. O autor, 
Moisés Monteiro de Melo Neto, sugere: 

Bom, é mais ou menos assim: não 

tentemos opor razão à própria razão nem dei-
xar de fazê-lo defendemos tanto o pró quanto o 
contra: se não há deuses nem moral sancionada 
hoje e o homem é mesmo a medida de todas as 
coisas, só nos resta a luta pelo sucesso ao abor-
dar questões tão complexas aqui compactadas 
pelo nosso espírito interrogativo. Não quere-
mos reproduzir o teatro grego, queremos é 
manipular lendas e épicos, jogar com persona-
gens xas, modernizá-las ao modo de Jung, 
descer a tragédia do Olimpo até o Recife, mis-
turar nossa língua, com o pensamento grego: da 
altura heroica aos nossos dias”.

A proposta desta produção é reler a 
tragédia grega através de 3 das suas persona-
gens femininas centrais: Fedra, Antígona e 
Elektra, misturá-las com alcoviteiras, farrapos 
humanas e vícios, sem perder os deuses de vista 
antropomorzando seja contemplada, embora 
se tente dissecá-la e/ ou dessacralizá-la com 
ironia aqui e acolá, e. até. respeito absoluto e ao 
mesmo tempo tentar atingir o limite entre o 
justo e o injusto diante dos Deuses de Sócrates 
e das fábulas morais acerca deles jogando com a 
ideia de que viver é morrer e querer é viver. que 
os companheiros de Baco, nos protejam. Mutatis 
mutantis, buscamos um meio termo entre o falar 
e o reescrever o teatro grego, ainda. Nossa peça 
não deixa de ser algo próximo ao Drama Satíri-
co, tragédia curta próxima ao ditirambo, mis-
turando o grotesco, a seriedade, é, sim, uma 
tragédia que erta com humor (involuntário/ 
mixórdia) Satyrikón!

e 16 a 29 de janeiro de 2017 os Clowns de DShakespeare reunirão atores, diretores, 
dramaturgos, iluminadores, músicos e demais 
artistas para compartilhação de um intenso 
processo de preparação e criação a partir da 
práxis do grupo. Na edição de 2017, o 
Laboratório terá como eixo a provocação 
“Teatro [Espaço] Público: qual o nosso lugar 
no Brasil de hoje?”, que visa explorar 
conjuntamente com os participantes as 
possibilidades cênicas do teatro de rua. Ao 
longo de 14 dias, os participantes passarão por 
uma experiência de troca com todos os 
integrantes dos Clowns, vivenciando as 
práticas do grupo no que tange os aspectos da 
direção  de  movimento,  voz,  jogos , 
dramaturgia, direção, iluminação e gestão, em 
processos de criação que resultarão em 
exercícios cênicos que serão compartilhados 
através de apresentações públicas no último 
dia do projeto.
O Laboratório da Cena acontece de segunda a 
sábado, das 14h às 22h, sendo fundamental 

que os participantes tenham disponibilidade 
para participarem do curso integralmente. O 
processo seletivo acontece em três etapas, 
sendo elas: 1. Análise de currículo e carta de 
intenção  preenchida  por  formulário 
eletrônico; 2. Aula prática; 3. Entrevista. Os 
inscritos de fora do Rio Grande do Norte estão 
dispensados da aula prática, e farão a 
entrevista via Skype. Diferentemente da 
primeira edição do projeto, em 2017 serão 
oferecidas vagas para 4 áreas de interesse 
diferentes. Serão selecionados 20 atores, 5 
diretores, 5 dramaturgos e 5 iluminadores, 
sendo necessário especicar o interesse em 
uma das funções já no ato de inscrição. 
O investimento é de R$ 500,00 para brasileiros 
e US$ 200,00 para estrangeiros (que poderá 
ser pago em até 3 vezes, de acordo com as 
parcelas a serem informadas posteriormente), 
sendo possível pleitear bolsas que garantirão o 
desconto de 50% do valor de investimento. 
inscrição não signica que o interessado está 
automaticamente selecionado.

Inscrições abertas para 
Laboratório de 2017

Leidson Ferraz coletou 780 programas de espetáculos teatrais produzidos no Recife e em Olinda

Ivo Barreto

Três Tristes Gregas terá leitura dramatizada

Cira Ramos, Moisés Neto, Isa Fernandes, Suzana Costa e Sônia Bierbard estão juntos em Três Tristes Gregas

Divulgação
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O
 18º Festival Recife do Teatro Nacio-
nal, realizado de 19 a 27 de novembro, 
veio conrmar a importância e o 
signicado que o evento contem para 

o teatro pernambucano, tornando-se a mani-
festação maior de sua força, seu talento, sua 
capacidade de realização, e do seu merecimen-
to dos esforços coletivos e dos aplausos do 
público. Serviu, também, como reciclagem e 
intercâmbio entre os nossos valores cênicos e 
os de outros centros do país. Quem usufruiu 
de sua realização foi o público, que teve opor-
tunidade de apreciar uma programação de 
espetáculos de alto nível técnico e estético.
� A cada nova versão vamos avançando e 
alimentando o sonho de torná-lo cada vez melhor e 
mais merecedor dos esforços coletivos que emprega-
mos. Somos instituições, entidades civis, grupos, 
artistas independentes, técnicos e gestores das casas de 
espetáculos recifenses empenhados na difícil tarefa de 
fazer o festival, pensado por um Grupo de Trabalho 
que não mediu esforços em adequá-lo às necessidades 
atuais e ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis para tal. Depositamos muito suor e nenhu-
ma lágrima. Baco e Dionísio são testemunhas do quão 
prazeroso foi viabilizar esse sonho nos dias de hoje, o 
que encaramos como missão, avalia o coordenador 
e chefe da Divisão de Artes Cênicas da Funda-

ção de Cultura Cidade do Recife, Romildo 
Moreira.

O Mamulengo Só-Riso foi o home-
nageado do 18º Festival Recife do Teatro Naci-
onal, em reconhecimento ao trabalho por ele 
prestado na difusão e valorização do teatro de 
bonecos e da cultura popular nordestina (mui-
to bem expressos em seus espetáculos), no 
Brasil e no exterior. Assim, acalenta-se o sonho 
de vê-lo, em breve, com a sua nação de gente 
em forma de bonecos nos palcos da cidade. 
Recebeu a homenagem o fundador do Mamu-
lengo Só-Riso, Fernando Augusto Gonçalves, 
que juntamente com os saudosos artistas 
Nilson de Moura e Luiz Maurício Carvalheira, 
criou, em 1975, um dos mais destacados e 
consagrados conjuntos de artes. A partir de 
1994, o grupo adquire um outro arcabouço 
jurídico, denominado Centro de Produção 
Cultural Mamulengo Só-Riso. Mantém dife-
rentes unidades integradas: o Teatro Mamu-
lengo Só-Riso, criado em 1996, que se constitui 
como o primeiro teatro brasileiro com ceno-
técnica especíca para bonecos.
 Humberto Braga dá o seguinte depoimento 
sobre o homenageado do 18º Festival Recife do 
Teatro Nacional: O Mamulengo Só-Riso e seu 
diretor Fernando Augusto constituem-se num 
paradigma de resistência da cultura popular. 
Costumo dizer também que Fernando se 
diferencia do perl tradicional dos folcloristas 
que estudam, pesquisam e acrescentam livros 
às prateleiras sem desconsiderar a importân-
cia disso. Fernando vai mais longe porque se 
embrenha no meio dos que fazem, mergulha 
fundo nos signicados e signicantes da arte 
popular e a recoloca viva cenicamente, sob um 
olhar erudito, no panorama da arte contempo-
rânea. Homenagear um grupo artístico desse 
quilate signica também homenagear a 
cultura exuberante de um povo que produz 
valores artísticos inestimáveis como este. Fico 
muito orgulhoso de participar desse reconhe-
cimento público pelo que o Mamulengo Só-
Riso representa para as artes e para a cultura 
do nosso país. 

O Teatro Silogeu, na Praça Diogo de Braga, foi 
palco de mais uma Mostra de Teatro da Vitória 

de Santo Antão (Mostev), a 19ª edição. O espetáculo 
A Visita encenado por Severino Florêncio, recebeu o 
prêmio especial  em “Reconhecimento pela 
contribuição ao Teatro Pernambucano”. Trata-se de 
um texto de Moncho Rodriguez, com direção de 
Nildo Garbo, luz de Edu de Oliveira, cenograa de 
Arnaldo Honorato,  fotograas  de  Marcos 
Nascimento, design gráco de Moacir Silva e 
produção de Severino Florêncio.

Ator e produtor da peça, Severino Florêncio 

expressou alegria em receber esse reconhecimento: 
Mais uma vez agradeço a todos da equipe de coordenação da 
Mostev 2016 e, principalmente, a Leonardo Edardna, que 
abriu espaço para nossa participação com A Visita e que nos 
recebeu com atenção e respeito. Sinto-me honrado com o 
reconhecimento de todos, disse o premiado. 

Ivonete Melo, presidente do SATED-PE e 
integrante da Comissão Julgadora, comentou que a 
entrega do prêmio foi merecida, pois não havia 
concorrente para esse nível; a atuação prossional de Severino 
Florêncio e seu espetáculo, engrandeceu muito a todos e a 
Mostra de Teatro como um todo, pela capacidade, talento e 
prossionalismo de uma A Visita.

A primeira Mostev aconteceu em 1998 e sua 
pretensão era incentivar a produção teatral nas 
escolas; com o passar dos anos, mais artistas foram 
vendo no festival uma oportunidade de mostrar os 
seus trabalhos, talentos foram se revelando, novos 
grupos foram se formando no município e nas 
adjacências. A solicitação por um espaço de 
apresentação, mesmo que não fosse para competir, se 
intensicou de uma forma tão gritante, que foi 
impossível ignorar, e a Mostra de Teatro Estudantil 
da Vitória – Mostev virou a Mostra de Teatro e Dança 
da Vitória – XIX Mostev – deixando de ser um evento 
exclusivamente teatral e passando ser um evento que 
integra teatro e dança.

 Novembro/Dezembro de 2016
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18º Festival de Teatro do Recife
cada vez melhor e engrandecedor 19ª Mostev premia A Visita

Crisdeyvson Queiroz

O ator e produtor de A Visita, Severino Florêncio, foi destaque da
 Mostra de Teatro de Vitória de Santo Antão.

Mickael Marvey lança A Arte da Magica
 livro intitulado A Arte da Mágica escrito Opelo o ilusionista Mickael Marvey com a 

participação do historiador Williams Santa-
na, foi desenvolvido a partir da história da 
mágica e do ilusionismo. Através de imagens e 
relatos, a história da mágica é contada mos-
trando toda sua trajetória desde a antiguidade 
até os tempos atuais e ensinando aos leitores 
como executar números de mágicas. Para 
melhor atender a todos serão disponibiliza-
dos áudios livros para instituições para pesso-
as com deciências visuais e escolas publicas. 
O lançamento está marcado para o dia 28 de 
dezembro, das 15 às 17h, no Espaço Pasárgada, 
Rua da União, 263, Boa Vista, oportunidade 
em que o Ilusionista Mickael Marvey, autor 
do livro, realizará um pequeno show. Serão 
disponibilizados 20 livros para os primeiros 
participantes que chegarem ao evento. O livro 
A Arte da Mágica é um projeto aprovado pelo 
Funcultura de 2015/2016. Estará a venda nas 
livrarias Cultura , Saraiva, SATED-PE Sindi- - 
cato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos 
de Diversão no Estado de Pernambuco, além 
de várias bancas de revistas em todo Pernam-
buco por R$15.00. Maiores informações: 
mickael_marvey@hotmail.com

SARAU DA BOA VISTA
 S a r a u  d a  B o a  V i s t a ,  é  u m  p r o j e t o Opoético/musical, idealizado e realizado pelo 

poeta Aldo Lins, e que teve a sua 1ª edição no dia 30 
de Março de 2013, na Praça Maciel Pinheiro, fez 
percurso itinerante pelo Bairro da Boa Vista, e hoje se 
realiza na Rua do Hospício, em frente ao Teatro do 
Parque.
 Por este evento, passaram vários nomes 

consagrados no meio artístico da cidade do Recife, 
tais como: Jomard Muniz de Britto, Almir Castro 
Barros, Marcelo Mario Melo, Juareiz Correia, Cida 
Pedrosa, Fátima Ferreira, Manoel Constantino, entre 
outros. 
Próximo dia 22 de Dezembro de 2016, realizará a sua 
1ª Caminhada Poética, com apresentação de diversas 
linguagens culturais.

·  Estão abertas pelo site: www.premiopoetize.-
com.br as inscrições gratuitas para o Concurso 
Nacional Novos Poetas, Prêmio Poetize 2017. 
Podem participar do concurso todos os brasilei-
ros natos ou naturalizados, maiores de 16 anos. 
Cada candidato pode inscrever até dois poemas 
de sua autoria, com texto em língua portuguesa. 
O tema é livre, assim como o gênero lírico escolhi-
do. Serão 250 poemas classicados. A classica-
ção dos poemas resultará no livro, Prêmio Poetize 
2017. Antologia Poética.
·  A Caixa Cultural promove, até o dia 4 de 

dezembro, a exposição A Arte de Animação Per-
nambucana focando a riqueza artística do cinema 
de animação, a partir de frames ou fotogramas 
dos bastidores dos processos de produção fílmi-
ca.
·  Agradecemos o convite enviado pela Cena-
CumpliCidades para o Festival 2016 Hyperter-
restres, realizado no Teatro Apolo, com o patrocí-
nio da Petrobrás e da Funarte.
·  A Bagaço e a Academia Pernambucana de 
Letras enviaram convite para o lançamento do 
livro Memórias de um Pênis, de Amaury Medeiros.

Divulgação

O livro A Arte da Mágica será lançado no dia 28 de dezembro

Fernando Augusto Gonçalves, fundador do
 Mamulengo Só-Riso, homenageado 

pelo 18º Festival Recife do Teatro Nacional 
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Dia 01 - ALMÉRIO, HÉRIKA ARAÚJO; 02 -EVONEIDE LIMA, SAIONARA BELARMINO; 04 - 
CRISTINANO SILVA, DÉBORA AURELIANO, MARCELO LIMA, TERESA TÁVORA; 05 - 
CYRO MORAIS, PATRICK NOGUEIRA; 06 - ADRIANO SILVA, FÁBIO COELHO, MARCOS 
ANTÔNIO MENDES; 07 - CARMEM LIMA, SUZANNA NAWAAR, ZI RODRIGUES;  08 - 
YALLE FEITOSA; 09 - GERALDO CLÍMACO, PAULA AZEVEDO, ROGÉRIO COSTA; 10 - 
LEONOURA, MONIQUE NASCIMENTO; 11 - CATARINA APOLÔNIO, EDUARDO GOMES, 
MAYSA BARROS; 12 - ALINE FERREIRA, CARLOS SILVA, DHAYRA NOVAIS, MARIA; 13 -
JOÃO GUILHERME DE PAULA, PAULO QUEIROZ;  14 - ANTÔNIO BARROS, GEOVANE 
SOUZA;  15 - HANNAH COSTA; 16 - PEDRO AGUIAR; 17 - CÉLIA MEIRA; 18LÚCIA 
MACHADO; 19  -ANA LARISSA, JOÃO LUIZ VIEIRA, LEIDE VIEIRA; 21 - KARLA 
CAVALCANTI, VÂNIA COUTINHO; 22 - CARLINHO ARIEL, MARIA STELLA, MITAFÁ; 24 - 
HERIQUE CELIBI, RAPHAELA FRANÇA; 25 - BEATRIZ GONDRA, PEDRINHO MOREIRA; 
26 - ERIKA FARIAS; 27 - BETO TRINDADE, EMÍLIA MARQUES, HERMYLA GUEDES, 
JÉSSICA LÍGIA; 29 - LUIZ SIMÃO; 30 -  GABRIEL ALBUQUERQUE, JOANA LIMA, 
JULYANNE ROCHA;

Dia 02 - MARIANE OLLYWER; 03 - CARLOS MACHADO, ROBERTO CRISTIANO; 04 - 
HENRIQUE BRAZ, LEILA NASCIMENTO; 05 - LEO FERRARIO, ROGER DE RENOR; 06 - 
KLEBESSON REIS; 08 - JOÃO D´OLI, GILMAR TEIXEIRA, RAFAELLA CARVALHO, TAVEIRA 
JÚNIOR; 09 - ZEZÉ ANDRADE; 10 - RONALDINHO–PE, OLGA FERREIRA, JÚLIU´S SILVA; 11 
- DRIELLY SOUZA; 13 - HELDER DOS SANTOS; 15 - ANDRÉ GONZAGA; 18 - LEO FERRARIO, 
ROBSON ALVES, MICHELE SANT'ANA; 21 - DÓLAR BAHIA, MARIA ALVES;  22 ´FLÁVIA 
ATAIDE; 23 - WELLINGTON AMORIM; 24 - BEBÉ CLEBSON; 25 - FÁTIMA AGUIAR, 
MARCELO AlÊ; 26 -ÉVERTON KELLY, ELAINE GOMES; 27 - TATO BHERGUYMAM DA 
SILVA; 28 - BORICA; 29 - VERY SANTANA; 30 - JOÃO DANCE, MARCELO ARRUDA; 31 - 
EUCLIDES FARIA;

Dezembro

Novembro


