
Galiana Brasil, coordenadora do Palco Giratório em Pernambuco, destaca os
 desdobramentos positivos do projeto 
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 Palco Giratório, iniciado em 1998, por iniciativa da Oárea técnica de Artes Cênicas do Departamento 
Nacional do Sesc, em parceria com alguns 

departamentos regionais, entre eles o de Pernambuco, que 
divide os custos e participa do projeto desde a primeira 
edição, chega a sua oitava edição no Recife, tornando-se um 
dos maiores acontecimentos cujo compromisso é com o 
desenvolvimento e a difusão das Artes Cênicas no país. 
Acontece de 8 a 31 de maio, tendo como coordenadora em 
Pernambuco, desde 2002, Galiana Brasil, que responde 
também pela curadoria nacional, suas ações na capital e no 
interior do estado.

Galiana Brasil. graduada em Artes Cênicas pela 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, com pós-
graduação em Ensino da Arte pela mesma Universidade, 
atualmente cursa pós Graduação em Literatura e 
Intercultural idade na Universidade Católica de 
Pernambuco - UNICAP. Atriz e empreendedora cultural, 
fundou juntamente com a atriz Fátima Aguiar, a Cia. das 
Artes, produzindo e atuando em diversos espetáculos 
teatrais. A partir de um processo seletivo integrou, no ano 
2000, a equipe técnica do Sesc Pernambuco, atuando por 03 
anos na gestão cultural do Sesc Casa Amarela. Atualmente, 
está lotada na sede da instituição, sob o cargo de Professora 
de Teatro, exercendo funções de gestão administrativa e de 
cunho pedagógico, como no acompanhamento do Curso 
de Interpretação para o Teatro. A entrevista que fizemos 
com ela é publicada, a seguir, na íntegra, para melhor 
compreensão da importância do Palco Giratório.
A que você atribui o sucesso do Palco Giratório, 
c o n s i d e r a d o ,  a t u a l m e n t e ,  u m  d o s  m a i o r e s 
empreendimentos das artes cênicas do país?
Galiana Brasil - Penso que o principal motivo é o caráter apartidário 
do projeto. O fato de o Sesc ser uma entidade mantida pelos 
empresários do comércio de bens, serviços e turismo que tem como 
missão proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos seus 
trabalhadores e familiares, trouxe a essa instituição a possibilidade de 
projetos sistemáticos, o que não foi possível a outras ações culturais do 
poder público como, por exemplo, o projeto nacional Mambembão, 
fonte de inspiração para a criação do Palco Giratório. O que é uma 
lástima.
Quais as cidades que acolhem o Palco Giratório em 
Pernambuco? Outros estados participam?
Galiana Brasil - Em Pernambuco, além de Recife e Jaboatão dos 
Guararapes, recebem o projeto as cidades de Goiana, São Lourenço da 
Mata, Surubim, Belo Jardim, Arcoverde, Buíque, Garanhuns, 
Triunfo, Bodocó ,Araripina e Petrolina. No Brasil, participam todos 
os estados. Em 2014 serão 768 apresentações em 126 cidades .De 
longe, a maior ação cultural, em rede, voltada às Artes Cênicas 
produzidas no país.
Quais os critérios de seleção para escolha dos 
participantes? Há uma curadoria é?
Galiana Brasil - Há uma curadoria nacional, composta por 32 
técnicos e coordenadores de cultura do Sesc de todos os estados 
brasileiros, sob a coordenação do Departamento Nacional do Sesc. 
Sem dúvida a experiência de curadoria que já se configura como estudo 
de caso – uma rede complexa de diferenças que vem se tornando, a cada 
ano, um espaço de trocas e aprendizado que universidade nenhuma 
contém-. A curadoria do Palco é a minha escola de gestão e olha que 
nela atuo há mais de uma década, se a produção contínua contasse 
como numa academia, já seria Phd (risos) 
Quais os principais resultados permanentes, pontuais e 
eventuais do Palco?
Galiana Brasil - Não tenho dúvidas de que a sistemática do Palco 

Giratório teve rebatimentos positivos na qualificação dos espaços 
culturais do Sesc, tanto quanto do seu corpo técnico. Os conceitos 
criados no Palco tiveram desdobramentos, foram replicados, geraram 
novas ações, inclusive em outras linguagens artísticas. A ideia de 
rede, as Aldeias, as conexões, o local e o universal. O Palco Giratório 
é um rizoma energético potente que irradia método e conceito, há 
muito que não se enquadra numa definição simplista de projeto. 
Quais os principais resultados permanentes, pontuais e 
eventuais do Palco?
Galiana Brasil - Em âmbito nacional, destaco o circuito especial 
com a bailarina Angel Vianna, essa musa expressionista que, desde 
o seu vínculo com o mestre Klauss Vianna, no final dos anos ١٩٥٠
,iniciava uma inscrita que afetaria para sempre a história da dança 
no Brasil. Será uma honra receber a Angel para um bate-papo dia 
19/05, no Teatro Marco Camarotti, e poder vê-la dançar, 
juntamente com a bailarina Maria Alice Poppe, sob a direção do 
João Saldanha, dias 20 e 21, no Teatro Luiz Mendonça .Do recorte 
local, o destaque está na força do teatro feito para Crianças, este ano 
abrindo a programação do festival, com a presença de maior número 
de espetáculos de teatro e de dança voltados para esse público.
 Como é o processo de planejamento, preparação e 
realização? É feita alguma avaliação? 
Galiana Brasil - O processo se estrutura durante o Encontro 
Nacional de Curadoria do Palco Giratório, realizado no mês de 
setembro, na sede do Departamento Nacional do Sesc, no Rio de 
Janeiro. Dali já se sai com a programação do ano vindouro 
devidamente selecionada. Depois aguardamos o Festival Janeiro de 
Grandes Espetáculos para complementar a seleção de convidados, no 
caso do Festival de Recife. Este ano montamos uma curadoria com 
gestores do Sesc Pernambuco (capital) para selecionar novos grupos 
que também puderam compor a programação de convidados .É 
importante ressaltar que, no caso da curadoria nacional, para os 
projetos de circulação, não analisamos projetos nem abrimos editais. 
O Sesc aposta no trabalho formativo dos técnicos, sendo necessário, 
aos curadores, travarem contato com a obra na sua forma 
primordial. Assistir aos trabalhos é condição para indicar e, 
posteriormente, poder defendê-los.
Você exerce que função no Palco Giratório e qual é a sua 
opinião sobre o projeto?
Galiana Brasil - Em 2002, acompanhei o então coordenador de 
cultura do Sesc, José Manoel da Silva Sobrinho, a Brasília, para o 
primeiro encontro de gestores que resultaria no processo de gestão 
compartilhada do Palco Giratório. Desde então, ano após ano, repito 
o caminho sozinha. Brincamos que ali ele fez a“ passagem do 
bastão ”e eu me vi diante da possibilidade, real, de fazer algo pelo 
teatro para além do jogo da cena – aquele único que até então 
conhecia -. Diversas cidades sediaram esse encontro, muita gente já 
passou pelo grupo que se configura, também, num encontro anual dos 
sotaques do Brasil. Foi desse jeito, meio ritualístico que ingressei 
nessa rede de utopias possíveis, acreditando na construção das pontes 
flutuantes que ninguém sabe ao certo para que servem, mas que têm a 
vista mais bonita que por aqui foi me dado enxergar.
� Para finalizar. Galiana Brasil reforça o convite 
para que os leitores do Ribalta possam prestigiar o 8º .
Festival Palco Giratório – Recife. Toda nossa programação 
está no site www.palcogiratoriope.com.br Este ano contaremos com 
vendas antecipadas de ingressos, lembrando que o associado do Sated 
(com carteira atualizada) contará com a meia-entrada. Temos uma 
parceria com o festival Janeiro de Grandes Espetáculos, dialogando 
bastante com a sua produção, além de contarmos com o apoio 
institucional da Prefeitura do Recife, através da cessão de pautas em 
suas diversas casas de espetáculos.



A história de Camaragibe é contada nas escolas
Divulgação

Musical de João Falcão
é encenado no Recife

Abertas Inscrições para
Curso de Interpretação Piedade 

Atores e músicos do espetáculo Gonzagão – A Lenda, texto e direção de João Falcão

Divulgação

Curso de Iniciação
A Phênix Realizações Culturais, Promoções e 
Eventos e o professor de Teatro Augusto de 
Oliveira (DRT 2139), iniciam as matrículas para o 
Curso Técnico de Iniciação ao Teatro com turma 
para jovens e adultos, sábados das 14 às 18h, durante 
oito meses, com apresentação/montagem e entrega 
de certificado no sábado, 20 de Dezembro de 2014, 
num Teatro da cidade, ainda a ser confirmado.Maio-
res informações através dos números: (81) 8695-
5189 e/ou (81) 9980-1898. Para garantir a pré-
matrícula a pessoa deve enviar e-mail para: phenix-
cultural@gmail.com informando nome completo e 
telefones para contato. Apoio do SATED-PE.

 Clowns de Shakespeare, de Natal, abriu a Otemporada de reestréia de Muito Barulho 
por Quase Nada, com direção de Fernando 

Yamamoto e Eduardo Moreira, no Teatro da 
Caixa Cultural, em Brasília, com casas cheia e 
ótima resposta do público. O espetáculo 
comemora 10 anos, os 20 do grupo e os 450 de 
William Shakespeare. Em seguida, no Rio de 

Janeiro, abriu o festival Cena Brasil Internacional, 
com Sua Incelença, Ricardo III, com direção de 
Gabriel Villela. O grupo também fez 
apresentações no centro-oeste em Alta Floresta, 
muito bem recebido pelo Teatro Experimental 
de Alta Floresta), seguindo para as próximas 
paradas da circulação pelo Programa Petrobras 
Distribuidora de Cultura.

Empyre Cyrcus
m parceria com o Centro Carcará, o Empyre ECircus, um dos mais tradicionais do Nordes-
te, estréia o espetáculo Bagu & Cia, na 

Avenida Recife (próxima a entrada do Ibura), 
ficando em cartaz de segunda a sexta-feira, às 
20h30, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 
18h e 20h30m, com preços populares. No 
repertorio, números que fazem parte do imaginário 
popular como mágicos, malabaristas, equilibristas, 
trapezistas voadores, cabelo de aço (força capilar),. 
lira espacial, o taxi maluco, o carrão dos palhaços e 
as mais engraçadas e desconcertantes palhaçadas. 
� O Centro Carcará é uma ONG que 

desenvolve atividades artísticas e formativa com 
uma linguagem circense, com sede no Cabo de 
Santo Agostinho, há 10 anos, sendo parceira de 
circos itinerantes, auxiliando-os no processo de 
gestão e manutenção. Com artistas experientes, 
figurino bem executado e trilha sonora envolvente, 
o Empyre promete um programa atrativo para 
toda a família. O Empyre Circus oferece pacotes 
promocionais para grupos de empresas e 
instituições educacionais, e preços especiais para 
escolas públicas e organizações sociais. Contatos 
com Williams (81) 9615.3489, Jonas (9853.7812) e 
Madalena (9712.3198).

 espetáculo Uma Jornada na Terra de OCamarás é fruto de projeto na área de 
patrimônio junto ao Funcultura-PE e 

está em sua segunda edição devendo percorrer o 
município de Camaragibe, especialmente as 
escolas, com entrada gratuita. Três atores, André 
Ramos, Múcio Eduardo e Sarah Coimbra, 
interpretam mais de dez personagens, numa 
encenação repleta de ingredientes lúdicos e 
didáticos. Esse é o conceito da encenação, que a 
partir de 06 de Maio vai visitar diversas escolas e 
organizações comunitárias do município de 
Camaragibe e da Região Metropolitana do 
Recife. 

O projeto tem apoio do Governo de 
Pernambuco através do Funcultura 2013/2014 
na categoria Patrimônio (formação e 
capacitação). Com texto e encenação de 
Anderson Abreu e produção executiva de Eliz 
Galvão, o espetáculo narra a história de Cristiano 
Ronaldo e Maria Joaquina, dois viajantes que ao 
perderem o rumo da embarcação acabam 

atracando na Terra de Camarás. Daí eles descobrem 
um local repleto de curiosidades e personagens fantásticos, 
desbravando e conhecendo a história de Camaragibe 
através do tempo, num passeio que vai do século XVI à 
contemporaneidade, explica Eliz Galvão.

O resgate da linguagem do teatro de 
rua, além de influências do circo e da contação 
de histórias, são fortes características da peça. 
Nela os atores são narradores e se revezam, 
interpretando vários personagens e sendo eles 
mesmos em certos momentos.
12 apresentações gratuitas em escolas 
municipais e organizações comunitárias de 
Camaragibe serão realizadas. Priorizamos os espaços 
adequados para receber pessoas com mobilidade reduzida 
e deficiência motora e intelectual. Duas apresentações 
contarão com interprete de libras para o público com 
deficiência auditiva “ diz Eliz.

A agenda de apresentação está assim 
definida: 06/05 (terça): Escola Municipal José 
Collier (Vila da Fábrica) – 19h; 08/05 (quinta) - 
Escola Municipal Ersina Lapenda (Aldeia) – 

16h; 14/05 (quarta) - Centro Comunitário 
Vivendo e Aprendendo (Celeiro) 15h; 27/05 
(terça) - Escola Municipal Nossa Senhora do 
Carmo (Alberto Maia) - 16 e 19h; 28/05 (quarta) 
- Escola Municipal Maria Lúcia Guerra (Céu 
Azul) (16h) e Escola Municipal Santa Teresa 
(Céu Azul) (19h); 29/05 (quinta) - Escola 
Municipal Imaculada Conceição (Bairro Novo) 
(16h e 19h, apresentações com intérprete de 
libras nas duas sessões; 03/06 (terça): Escola 
Municipal Manuel Chaves (Inabi) 16h e 19h e 
05/06 (quinta): Escola Municipal São Vicente de 
Paulo (Cosme e Damião) 16h.

Ficha técnica: realização - Liga 
Empreendimentos Criativos, produção 
executiva - Eliz Galvão, texto e encenação -
Anderson Abreu, elenco - André Ramos, Múcio 
Eduardo e Sarah Coimbra, direção de arte - Triell 
Andrade e Felipe Lopes, programação visual - 
Leandro Albuquerque, assessoria de imprensa - 
Leonardo Lemos, pesquisa - Vera Galvão e 
Thomás Galvão.

á estão abertas as inscrições gratuitas para o Jcurso de Interpretação e Teatro do Sesc 
Piedade, que oferece 25 vagas para alunos a 

partir de 16 anos. Elas podem ser feitas até o dia 
30 de junho. Os interessados devem imprimir o 
formulário de inscrição, preencher e entregá-lo 
em qualquer unidade do Sesc da Região 
Metropolitana do Recife e no Sindicato dos 
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão 
(SATED-PE), localizado na Casa da Cultura, 
centro do Recife. O curso tem duração de dois 
anos e meio, com 25 disciplinas divididas em 
cinco módulos. As aulas acontecerão de 
segunda a sexta, das 19h às 22h, na própria 
unidade do Sesc Piedade e vão contar com um 
corpo docente formado por mestres e doutores 
da área. Ao final, cada aluno receberá um 

certificado de conclusão que dará direito ao 
DRT de ator profissional. Para participar é 
necessário que o candidato comprove 
experiência em teatro, anexando o currículo à 
ficha de inscrição. No dia 2 de julho será 
divulgado, no site do Sesc, o resultado das 
inscrições aprovadas. Logo após, os alunos 
convocados participarão de uma seleção, entre 
os dias 15 e 19 de julho, com explanações sobre 
o curso, exercícios teatrais e produções textuais. 
O resultado final será divulgado também no site 
da instituição no dia 21 de julho. As aulas 
começam no dia 4 de agosto. A mensalidade 
custa R$ 50 (comerciários e dependentes) e R$ 
100 (público em geral). Mais informações 
através do telefona 3361097 ou do site 
www.sesc-pe.com.br/.

Cena de A Morte do Artista Popular, última montagem do Curso de Interpretação para Teatro do Sesc 
Piedade, escrita sob encomenda por Luís Reis e dirigida por Antônio Cadengue
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m sua oitava edição, o festival Palco EGiratório movimentará Recife com 36 
espetáculos, além de oficinas e encon-

tros com artistas nacionais. De acordo com o 
gerente de cultura do Sesc Pernambuco, José 
Manoel Sobrinho, o festival é, antes de tudo, 
uma construção política e artística, que cresce 
ao longo de 17 anos, quando foi organizado 
(em outro formato) pela primeira vez. A 
programação conta com algumas novidades e 
estreias, entre elas, um circuito especial em 
homenagem à bailarina mineira Angel Vianna, 
85 anos, que estará no Recife para apresentar o 
espetáculo  Qualquer Coisa a Gente Muda,
coreografado por João Saldanha, nos dias 20 e 
21 de maio, às 20h, no Teatro Luiz Mendonça, 
Parque Dona Lindu.

Um dos destaques é a programação 
infanto-juvenil, com oito apresentações entre 
musicais, comédias, teatro de objetos e  de 
bonecos.  Essa é a primeira vez que um 
espetáculo infantil abre o festival: os mineiros 
do Grupo Oriundo de Teatro trazem para o 
Recife O Mistério da Bomba H, nos dias 10 e 11 
de maio, às 16h, no Teatro de Santa Isabel. A 
entrada para a primeira apresentação é 
gratuita. 36 espetáculos serão encenados em 
seis teatros do Recife. Há apresentações de 
teatro adulto, infanto-juvenil, de objetos, de 
rua e de bonecos, além de dança, circo, 
intervenção urbana e um circuito especial em 
homenagem à bailarina Angel Vianna.

Participam do evento 33 companhias 
vindas de 15 estados. As encenações ocorrem 
de 10 a 31 de maio nos teatros Marco 
Camarotti, Capiba, Barreto Júnior, Luiz 
Mendonça, Santa Isabel e no Espaço Fiandei-
ros. No encerramento, no dia 31, às 16h, no 
Teatro Marco Camarotti, a encenação de 
“Trueque”, da Cia Animee (PE), e às 20h, no 
Teatro Santa Isabel, . Os ingressos já Labirinto
estão à venda na internet ao custo de R$ 14 e 
R$ 7 (comerciários e dependentes, estudantes, 
idosos e professores).

No dia 19, o festival contempla a 
linguagem cênica da intervenção urbana, com 
a performance “Cegos”, do grupo Desvio 

Coletivo (SP), a partir das 15h, pelas ruas do 
centro da capital. Treze atividades, entre 
oficinas e Pensamentos Giratórios, também 
integram a programação, que pode ser 
conferida no site www.palcogiratoriope.-
com.br. Projeto do Serviço Social do Comér-
cio (Sesc), o Palco Giratório ainda conta com 
apresentações gratuitas na praça do Campo 
Santo, em Santo Amaro, área central da capital, 
e no Parque Dona Lindu, Zona Sul. Este ano, 
além da internet, a compra de ingressos pode 
ser realizada em pontos de venda Shopping 
Rio Mar e no Teatro Marco Camarotti (Sesc 
Santo Amaro).

�  Haverá estreias de quatro espetácu-
los recifenses: Cordelina, da Trupe Puxincói, no 
dia 18, às 20h, no Teatro Marco Camarotti; O 
silêncio e o Caos, solo de dança de Dielson 
Pessoa, no dia 28, às20h, no Teatro Marco 
Camarotti; Doroteia, de Nelson Rodrigues, 
adaptação de João Silvério Trevisão, direção de 
Antônio Cadengue, da Cia. Teatro de 
Seraphim, dias 29 e 30, às 20h, no Teatro 
Barreto Jr e Trueque, da Cia. Animée, no dia 31, 
às 16h, no Teatro Marco Camarotti.
O Festival ainda conta com recursos de 
acessibilidade comunicacional em alguns 
espetáculos, possibilitando uma ampla 
inclusão cultural. Este ano, seis apresentações 
contam com audiodescrição e tradução em 
libras: (10/5),   O Mistério da Bomba H Luiz Lua
Gonzaga Homens de Solas de Vento (13/5),  (16/5), 
O Tempo Perguntou ao Tempo O Segredo da  (17/5), 
Arca de Trancoso Solamente Frida  (24/5) e  (27/5).

A programação também contempla 
ações formativas, como conversas entre 
público e artistas ao final de cada apresentação, 
dez oficinas direcionadas para artistas e 
estudantes, além de três Pensamentos 
Giratórios, com os grupos Cia de Solas e 
Ventos (SP), Coletivo de Teatro Alfenin (PB) e 
com a bailarina e coreógrafa Angel Vianna 
(RJ). As inscrições para as oficinas podem ser 
realizadas no site www.palcogiratorio.com.br. 
Caso não estejam disponíveis em tempo hábil, 
poderão ser realizadas no Setor de Cultura do 
Sesc Santo Amaro.
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Casa 17 traz uma nova proposta
de espaço artístico para Recife

25 Anos de Munganga

 morte do produtor cultural Pezão, Sérgio AValença, muito conhecido e estimado pela 
classe artística, causou consternação. Ele 

começou a carreira trabalhando com o seu primo 
Alceu Valença, depois com Chico Science e Nação 
Zumbi, ícone da música brasileira nos anos 90, 
com Lenine, que o chamava de irmão. Durante 10 
anos comandou a produção artística dos shows 
carnavalescos no Marco Zero. O SATED-PE 
externa seu semtimento de pesar a parentes e 
amigos. 

Morte de Pezão

Sérgio Valença, o Pezão, produtor cultural,
faleceu recentemente

Animatroonicz é atração
do Mister Universo Brasil

Modelos &
Atores

A atriz e arte-educadora Márcia Cruz
movimenta o projeto Casa 17

Novos integrantes do Animatroonicz fizeram
 sucesso na exibição do conjunto

Ivan Leite e José Brito comemoram 25 anos de sucesso de Mateus e Catirina 
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 concurso para escolha do Mister OUniverso Brasil 2014, realizado no dia 21 
de abril passado, no Teatro Luiz 

Mendonça do Parque Dona Lindu, foi animado 
pelo grupo dos Animatroonicz, que fez a 
abertura do evento. O campeão foi o 
representante do Rio Grande do Norte, devendo 
representar o Brasil no Mister Universo. As 
coreografias de Will Robison (MASK) foram 
muito aplaudidas. O conjunto contou com a 
participação dos novos dançarinos Weedja Lins, 
Augusto Falcão, Márcio César, Hugo Checkmat, 
Maria Eduarda e o veterano Leonardo Thomaz 
(MILTWO).

·� �As eleições do SATED-PE deverão ser 

realizadas em junho de 2014, com urnas em 

Caruaru, Petrolina e Recife. Podem se 

inscrever chapas até o dia 06 de junho de 2014.

·� �A presidente da Academia Pernambucana 

de Letras, Fátima Quintas convida para o 

projeto Sarau da Juventude, com uma 

homenagem a Clarice Lispector, às 16h do dia 

10 de maio. Da programação constam 

explanação abre a Teoria de Clarice Lispector, 

recital de fragmentos da autora, performance 

dos contos de Clarice ambientados no Recife, 

debate, recital de violão e coquetel.

·� �Duas companhias pernambucanas fazem 

parte do circuito nacional do Palco Giratório 

2014, o Grupo Peleja, com o espetáculo Gaiola 

das Moscas, e o Grupo Magiluth, com Viúva, 

Porém Honesta, Aquilo que Meu Olhar Guardou 

para Você e Ato

·� �A Parkas Sertaneja, do Recife, apresentará 

A Arte de Trepar, um texto cômico grotesco de 

Franca ,e Jacoppo e Dario Fo, traduzido, 

adaptado, encenado e produzido por Augusta 

Ferraz, às 20h no Teatro Capiba, Sesc de Casa 

Amarela, dentro da programação do Palco 

Giratório 2014.
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