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Ao longo de sua história, o circo pre-
servou e multiplicou seus saberes e 

habilidades técnicas por meio da sua 
transmissão oral dentro de seus núcleos 
familiares. Neles (as famílias circenses 
), a técnica e sua forma de transmissão 
se constituía como verdadeiro código 
secreto , registro a essas famílias. No 
século XX esse código secreto começa a 
ser democratizado com o surgimento 
das escolas de formação em circo. Com 
elas as técnicas circenses passaram a 
atender necessidades que ultrapassa-
ram as fronteiras do espetáculo no pica-
deiro e chegam às ruas projetos de incli-
nação social e academias de ginástica.

 Com tantas transformações, as 
práticas desenvolvidas pelas famílias 
tradicionais de circo precisam assumir 
um novo perfil didático ao serem trans-
portadas a novas realidades. E os novos 
pedagogos do circo tiveram que desen-
volver uma nova metodologia de traba-
lho para atender aos anseios de seus 
respectivos públicos.

Nessa jornada os profissionais 
possuíram como principal fonte de pes-
quisa as práticas de circenses tradicio-
nais e uma bibliografia limitada, com-
posta por pouquíssimas publicações 
sobre o tema . 

Foi diante deste cenário que o 
circo da trindade encarou a missão de 
conceber um centro de formação em 
acrobacia aérea.

ocalizado na capital pernambu-
cana esse centro tem como proposta 
atender tanto ao público de artistas 
cênicos que buscam as práticas circen-
ses como atividades de qualificação 
profissional quanto ao público de áreas 
diversas que busca o circo como prática 
lúdica e atividade física.

Mediante ao desafio para aten-
der a esses públicos , o circo da trindade 
procurou referências didáticas em faze-
res pedagógicos , cênicos e esportivos a 
fim de tornar a acrobacia aérea mais 
acessível, respeitando a capacidade 
física de cada aluno e descobrindo cami-
nhos que os leve a reconhecer seus 
potenciais e superações de limitações.

Após mais de uma década para 
atender a esses públicos, o circo da trin-
dade constituiu uma metodologia de 
trabalho buscando o amadurecimento 
dele (trabalho).

A Casa Maravilhas continua no cora-
ção da cidade, no bairro da Boa Vis-

ta, mas cresceu e agora atende em novo 
endereço: Rua do Riachuelo, n°641, 
próximo ao antigo Colégio Pinto Júnior. 
Na nova sede, além das atividades roti-
neiras do grupo, a companhia agregou 
parceiros e apresenta atividades formati-
vas variadas com a proposta de firmar no 
centro do Recife um espaço de cultura, 
formação e fruição artística. Além de 
promover a auto estima, o bem-estar e 
ampliar o contato da população em geral 
com a cultura e os artistas locais.
 Casa Maravilhas – programa-
ção de abertura
 Quer cuidar do seu bem-estar? 
Desenvolver suas habilidades expressi-
vas e ainda conhecer novas pessoas? 
Não precisa mais procurar, a Casa Mara-
vilhas está de volta e vem te oferecer 
tudo isso. Entre os meses de maio e 
junho teremos oficinas regulares para 
adultos e crianças, sempre às terças, 
quintas e sábados.
 Nas terças e quintas, das 17h às 
18h ou 18h às 19h serão oferecidas 
aulas de Alongamento com a proposta 
de trabalhar o bem-estar e a consciência 
corporal gradativa. Para tanto, diferentes 
técnicas e posturas de alongamento, 
tanto no solo como estático, serão explo-
radas, além de movimentos que irão 
auxiliar no fortalecimento da estrutura 
muscular e do equilíbrio do corpo. As 
aulas serão ministradas por Zuleika Fer-
reira, atriz e bailarina, que acumula vinte 
e três anos nesta prática. 
 Nesses mesmos dias, à noite, 
das  será a vez do público 19h às 21h 30
adulto ousar e se abrir para ao universo 
circense, sob a orientação de profissio-
nais da Escola Pernambucana de Circo, 

uma instituição com mais de 20 anos de 
trabalhos ar ticulando circo, ar te-
educação e valores da cidadania. Na 
oficina de Circo para Adultos serão abor-
dadas modalidades de acrobacias solo e 
de equilíbrio e ainda princípios da acro-
yoga. A intenção é estimular o fortaleci-
mento da estrutura muscular e o condici-
onamento físico, auxiliando no desenvol-
vimento da confiança, concentração e da 
superação de desafios. 

Aos sábados, pela manhã das 
8h ás 10h será a vez dos pequenos. Logo 
no primeiro horário será oferecida a ofici-
na Teatro para Crianças (O Teatro do 
Brincar). A proposta é aproximar as crian-
ças da magia do teatro tomando como 
ponto de partida a espontaneidade do 
brincar. Ao longo da oficina, os partici-
pantes serão apresentados aos princípi-
os do teatro e irão realizar atividades 
explorando a consciência corporal, espa-
cialidade, relação com outro, presença e 
energia. A oficina será conduzida pela 
atriz e professora de teatro, Márcia Cruz 
que integra a Cia Maravilhas de Teatro e 
ministra essa oficina a sete anos.

Ainda pela manhã, aos sábados 
será a vez da oficina de Circo para Crian-
ças, onde além de explorar diferentes 
modalidades circenses como equilíbrio, 
malabares e acrobacias, as crianças irão 
convidadas a construir alguns materiais, 
estimulando a criatividade, a concentra-
ção, a confiança além de desenvolver 
habilidades circenses e o trabalho em 
grupo. A oficina será conduzida pelos 
experientes instrutores da Escola Per-
nambucana de Circo.
  No turno vespertino dos sába-
dos, é a hora da maturidade. A oficina de 
Teatro para Adultos, com Márcia Cruz, se 
propõe a A proposta é oferecer um prime-

iro contato com seus elementos e princí-
pios do teatro, explorando ritmo, espaci-
alidade, a presença, expressão e a rela-
ção com o outro. 

A Cia. Etc. participa durante o ano do 
projeto PALCO GIRATÓRIO, do SESC. 

De maio até novembro serão 44 apresen-
tações do espetáculo TANDAN! por 22 
cidades espalhadas pelas 5 regiões deste 
país. Além do espetáculo, a companhia 
realizar debates, oficinas e intercâmbios 
com grupos locais. TANDAN! teve sua 
estreia em 2017 e é o primeiro trabalho da 
companhia feito para crianças.

 O espetáculo propõe uma expe-
riência de imersão em dança a partir do 
uso de estímulos táteis, de uma instalação 

sonora e da interação com seus bailarinos 
e bailarinas. Um espetáculo que encara a 
questão da acessibilidade do espetáculo 
às pessoas com deficiência visual como 
estímulo criativo, e não como tradução. 
Tem inspiração nos pensamentos de Mur-
ray Schaffer e suas paisagens sonoras e 
nas obras de Helio Oiticica e Lygia Clark, 
com suas provocações do ato de perceber 
as artes numa apreciação sensorial mais 
ampla da obra. O espetáculo é dedicado 
ao público infantil, e cada criança terá 
uma experiência individual de 6 minutos.

 A Cia. Etc. realizou ainda este ano 
uma circulação pelo estado de Pernambu-
co, por meio do incentivo do Funcultura, 
com o espetáculo OS SUPERFICIAIS, uma 
mostra de video danças debates e oficina 
pelas cidades de Goiana, Vicência, Belo 
Jardim, Triunfo e Serra Talhada. Um 
momento para conhecer melhor o estado 
onde reside e trocar experiências com 
esses novos públicos.

Para saber mais sobre a companhia e sua 
circulação, só entrar no site www.ciaetc-
.com.br e o Instagram da Cia. Etc.: @ciaetc

Nova sede da Cia Maravilhas de Teatro abre vagas para oficinas de Teatro, Circo e Alongamento no bairro da Boa Vista.

Casa Maravilhas abre inscrições para formaçõesCasa Maravilhas abre inscrições para formações

Cia. Etc. inicia
turnê pelo
Brasil com o
projeto Palco
Giratório 
do SESC

Cia. Etc. inicia
turnê pelo
Brasil com o
projeto Palco
Giratório 
do SESC

Nossa
Voz

 A
rt

h
u

r 
R

e
is

Marcia Cruz - Atriz e Arte Educadora

Paulo de Pontes - Ator
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Componentes da Cia. Etc. que apresentarão o espetáculo Tandan 

Pensando no ar
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O espetáculo se baseia na vida dos per-
sonagens Mateus e Catirina, oriundos 

da cultura popular brasileira, personagens 
do folguedo folclórico o Bumba-meu-boi. 
Mateus um brincante, palhaço e metido a 
espertalhão junto a Catirina, sua esposa 
levemente egoísta, mandona e muito ama-
da, são remodelados nesse espetáculo, 
sem perder suas características principais, 
para divertir crianças de todas as idades.
 Está sendo apresentada todas às 
sextas às 9h. Para os interessados, numa 

visita guiada pela Casa da Cultura e em 
seguida, 10 horas da manhã apresentação 
da peça.
	 Direção de Arte e Sonoplastia: 
Andrea Guimarães - Direção, de Arte e Ilumi-
nação: Gabrielle Suamy - Atuação e Manipu-
lação dos Bonecos: Chico Domingues - 
Confecção dos Bonecos: Maria Oliveira - 
Maquiagem: Rosa Galvão - Figurino: Nisdei 
Duarte - Fotografia: Aline Rodrigues. Local: 
Teatro Clênio Wanderley, na Casa da Cultu-
ra, Raio Sul, segundo andar. 

Cia. TANTO de
 Teatro apresenta:

Mateus, o Sonhador.

O Livro O espetáculo será apresentado no 
Teatro Barreto Júnior, sob a direção de 

Normando Roberto Santos. Como o próprio 
título já evidencia, o esquecimento de um 
exemplar literário é a fonte encontrada pelo 
autor Rafael Martins para abordar através de 
um texto dramático os relacionamentos 
abusivos atuais.
 O Livro começa com a chegada de 
Pablo, um professor universitário, ao aparta-
mento da ex-esposa, Virgínia, uma jornalista. 
Entre abusos, ameaças e agressões verbais 
trocados entre as personagens, o público é 
levado a refletir sobre o cotidiano de um 
casal abusivo, mas que, na maioria das 
vezes, não se dá conta disso.

O processo de montagem da peça foi 
um período de experimentação tanto para o 
diretor quanto para os atores Denise Alves e 
Zé Lucas Bastos. “Começamos a 'construir' 
esse espetáculo com leituras e conversas 
sobre relações abusivas. Passamos às mar-
cações de cenas e a cada ensaio surgia algo 
novo que nos serve de base para a versão 

final que o público verá”, lembra Zé Lucas.
Já Denise destacou o caráter experi-

mental da atuação: “Ao longo dos ensaios, 
nós três percebemos que era preciso esca-
par um pouco da atuação realista e fazer o 
público entender, em algumas passagens da 
peça, que estamos representando, estamos 
falando de relacionamento abusivo através 
do teatro”.

Após várias mudanças, o trio optou 
por uma encenação enxuta. “Resumimos ao 
máximo o cenário, deixando apenas os ele-
mentos essenciais para o público identificar 
uma sala de apartamento. Ao mesmo tem-
po, cria-se uma universalização do cenário, 
pois a plateia pode ver aquela sala como 
sendo a de qualquer outro casal e não ape-
nas a sala do apartamento onde Pablo e 
Virgínia viveram”, afirma o diretor Normando 
Roberto Santos. Além disso, o diretor tam-
bém lembra: “Com a configuração que 
criamos para é possível apresentá-lo O Livro 
em qualquer espaço cênico, independente-
mente do tamanho”.

O Livro cumpre curta
 temporada

 no Barreto Júnior

Texto do dramaturgo Rafael Martins fala sobre relacionamento abusivo

Está a todo vapor a montagem do espe-
táculo adulto,  da obra de A Represa

Aristóteles Soares com A grande estréia do 
Ator e Diretor de Teatro Adulto Vinícius Cou-
tinho, dirigindo essa obra prima desse 
maravilhoso dramaturgo Aristóteles Soa-
res. Aguarde esse elenco fabuloso como: 
Jomeri Pontes; Rosa Fernandes, Juraci 
Vicente, Gil Costa. Direção e Produção de 
Vinícius Coutinho, Colaboração na Direção 
Odé Félix, Assistente de Produção, Karla 
Galgino. Aguarde estreia em Setembro no 
Teatro Apolo no Recife Antigo.

Vinícius Coutinho estréia 
 como Diretor de Teatro

O circo da Trindade sente-se muito honrado 
em recebê-los mais uma vez em sua lona 

de labor. Neste ano comemoramos 15 anos de 
experiências formativas , pesquisas, espetá-
culos , eventos , locação de equipamentos. 
Nossa mostra pedagógica configura-se neste 
formato desde 2017 com o espetáculo: 
Preto/Branco/Branco/Preto;em 2018: Cor e 
Cores Coloridas/e fechamos o ciclo das cores 
com “Tons de Cinza”.
 Tons de Cinza reforça nosso labor de 
cunho pedagógico, além das habilidades 
circenses/acrobáticas também une um 
aspecto tão importante quanto um processo 
formativo para a vida.
 Este ano também teremos  nossos 
alunos do circo/social em nosso picadeiro , 
uma ação que trabalha com a comunidade do 
entorno desde 2016.
 Agradecemos sempre aos nossos 
parceiros (prefeitura de São Lourenço da Mata 
-secretaria de Assistência Social , prefeitura de 
Camaragibe - Fundação de Cultura )que 
acreditam na arte como instrumento de 
mudança e aos acrobatas ;Liz, Sara , Júlia, 
Vanessa,Dijane, Wedja, Carlos, Eduarda , 
Nine, Lara, Iane, Jessica, Guilherme.

 Conheça mais sobre o circo da 
Trindade em nossas redes sociais (insta/face) 
, marque uma aula experimental gratuita, 
confira nossa temporada 2019 (sábados de 
outubro, às 17 horas). Bom espetáculo, até 
breve !

LAVORE LAVORO LAVORATO

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Cena do espetáculo Mateus o Sonhador

Vinícius Coutinho e elenco de A Represa
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om o objetivo de oferecer aulas de CDanças de Salão gratuitas para pes-
soas com deficiência visual, o Projeto 
Dança Luz atua em parceria com uma 
associação estadual, a APEC, aliando 
Dança, qualidade de vida e arte. Dessa 
forma, visa criar um colchão social para 
promover a fruição ao bem cultural das 
pessoas com deficiência ao universo da 
Dança de Salão. 

O projeto foi idealizado pela pro-
fessora de Danças de Salão Helena Cipri-
ano e teve sua construção iniciada em 
2014 através de estudos, metodologias 
e a submissão do projeto as leis de incen-
tivo federal e estadual, porém sem 
sucesso. Diante das dificuldades de 

receber incentivo para a realização do 
projeto, a professora procurou outras 
formas de fazer o projeto Dança Luz acon-
tecer. Com recursos de uma empresa de 
produção Cultural chamada RoXêdo 
Produções e Marketing Cultural junta-
mente com o produtor e professor de 
fotografia Peu Rabelo, o projeto Dança 
Luz ganhou sua primeira edição efetiva 
apenas em 2018, tendo sido apoiado 
pela APEC. 

Apesar do projeto não visar a 
formação de talentos em dança profissio-
nais, um dos alunos do Projeto Dança 
teve a oportunidade de participar da 
Competição ReciForró 2019, obtendo 
terceira colocação e representando a 

capilarização de um projeto que foi além 
das paredes de uma sala de aula. | Foto: 
Peu Rabelo   

O aluno Maurio José é um bom 
exemplo de como o projeto pode mudar a 
vida dessas pessoas. Aluno na primeira 
edição do projeto, Maurio foi o competi-
dor no campeonato e ambiciona apren-
der mais ainda para obter uma melhor 
colocação ano que vem. Dançar é muito 
bom. O projeto dança luz trouxe essa luz 
para minha vida, afirma Maurio.  

Atendendo pessoas cegas e com 
baixa visão, o projeto também é aberto a 
pessoas “videntes”, como é chamado 
quem enxerga pela comunidade cega, 
porém essas pessoas tem uma experiên-

cia de imersão no universo das pessoas 
com deficiência visual, dançando venda-
das para sentir como é dançar sem ver. 

É um exercício de confiança, 
afirma Peu Rabelo, que hoje atua como 
assistente das aulas de Dança e conco-
mitantemente dá aulas de fotografia 
para cegos, outro projeto criado pela 
dupla de produtores e que atende alunos 
dentro da APEC.   

Quer fazer parte desse time? As 
aulas estarão iniciando novamente 
nesse mês de maio e são abertas ao 
público para visitação, basta entrar em 
contato e agendar a sua visita.Conta-
tos:E-mail: projetodancaluz@gmail.com  
WhatsApp: (81) 9 96742297

Projeto Dança Luz

Edvaldo Santos, presidente Rubens Júnior,Tulio Beat, Paulo Conceição e Luciano Torres.

Filme Paixão de Túlio Beat vence
 Concurso de Vídeos Cine Mão

O evento intitulado "Curta+Caruaru" fez parte 
da programação oficial do Caruaru por Paixão 

2019 e foi realizado pelo produtor Luciano Torres 
(representante do Conselho Municipal de Política 
Cultural de Caruaru, setorial Audiovisual) teve 
incentivo da Fundação de Turismo e Cultura de 
Caruaru (na pessoa do presidente Rubens Júnior) 
e foi composto pela "Oficine - Oficina de Atuação 
Para Cinema"; pelo "Concurso de Vídeos Cine 
Mão" e pela mostra de filmes de realizadores de 
Caruaru com a sessão "Humanidade, Arte e Religi-
osidade".

Foi muito interessante essa iniciativa, 
pois estimula a produção audiovisual na cidade. 
Permite que muita gente tire as idéias do papel e 
produza, mesmo com baixo orçamento. Meu filme 

foi todo gravado com um celular Samsung J6. 
Espero que o incentivo a produção na cidade só 
aumente, tem muita gente querendo fazer cinema 
em Caruaru. É algo que gera renda, empregos e 
reforça o caráter multicultural da cidade. ressalta 
o diretor e produtor audiovisual Túlio Beat.

A sessão contou com a presença do 
presidente da Fundação de Turismo e Cultura 
Rubens Júnior e o seu vice Valdez Soares. A proje-
ção foi da Ficção Filmes, de Edvaldo Santos e 
Jucineide Santos.
 O filme está disponível no Youtube no link 
https://youtu.be/2fOU0M-d9ak e no Facebook no 
link https://bit.ly/2GsC7wc. Teve produção da Cia 
Bacurau Cultural e narração e direção de arte de 
Paulo Conceição. Classificação livre.

Peu Rabelo  

Projeto social transforma a vida de pessoas com deficiência visual em Pernambuco através da Dança.

O Projeto Dança Luz atende pessoas com deficiência visual e conta com a parceria da Associação Pernambucana de Cegos.

Em premiação realizada na última sexta (20), no Museu do Barro de Caruaru, o curta do 
diretor Túlio Beat intitulado Paixão venceu o "Concurso de Vídeos Cine Mão".

Divulgação

“Organismo”, filme do diretor e roteirista 
Jeorge Pereira, tem sido a sensação dos 
cinemas em todo o Brasil desde 25 de abril 
último. A película mantém Pernambuco no 
lugar de destaque que vem assumindo há 
alguns anos na indústria cinematográfica 
nacional e a produção contabiliza só elogi-
os até agora, tanto por parte da crítica 
especializada quanto do público, nas 17 
salas de 13 capitais brasileiras onde já foi 
apresentado.
 O filme conta a história do jovem 
arquiteto Diego (interpretado pelo ator 
mineiro Rômulo Braga) que, de repente, 
torna-se tetraplégico e se vê obrigado a 
aceitar sua nova condição de cadeirante 
após acidente sofrido em uma piscina. A 
situação agrava-se com a morte inespera-
da de sua mãe, com quem vivia, fazendo 
com o rapaz tenha de buscar forças em 
seu próprio eu para enfrentar uma nova 
realidade de dor e solidão.
 Imobilizado devido sua condição 
física e com a difícil missão de sobreviver 
por conta própria, Diego passa a enfrentar 
sérias dificuldades até para se alimentar, 

dependendo de que alguém apareça para 
socorrê-lo. Sua cabeça fervilha com as 
lembranças da infância/adolescência e 
pensamentos em torno da namorada 
Helena (vivida pela atriz franco-brasileira 
Bianca Joy Porte), muito impactada pela 
nova situação. A relação do casal entra, 
então, em cheque e passa a ser ponto forte 
na trama.
 O roteiro é do próprio diretor Jeor-
ge Pereira, cadeirante desde 1 ano de 
idade ao contrair poliomielite, e cuja expe-
riência por ter atuado em uma ONG de 
amparo a jovens com lesões na coluna, 
serviu de inspiração. Jeorge ouviu muitos 
relatos de pessoas de que suas vidas 
tinham acabado, quando, na verdade - 
ensina ele -, estava surgindo ali um outro 
modelo de vida.
 A questão do machismo cultural 
brasileiro não escapa e é levantada pelo 
diretor-roteirista em “Organismo”. O perso-
nagem Diego questiona sua masculinida-
de após ficar tetraplégico, ao passo que 
Helena quer apenas que ele seja um amor 
no plano ideal. E os dois discutem.
 As cenas foram rodadas no Recife 
e em Jaboatão dos Guararapes, com pro-
dução-executiva de Mariana Jacob e Fer-
nanda Cordel, e distribuição da produtora 
pernambucana Inquieta Cine. No Recife, o 
filme tem entrado em cartaz nos cinemas 
São Luiz e da Fundação Joaquim Nabuco 
(Fundaj) do Derby, bem como no Cinema 
do Museu, em Casa Forte.
 O elenco conta ainda com os 
atores pernambucanos Arthur Canavarro, 
Guilherme Magnata, Maycon Douglas, 
Jomeri Pontes, Anny Rafaella Ferli, Auricéa 
Fraga, Vicente Rosa, Vicente Monteiro, 
entre outros.

“Organismo” mantém Pernambuco no topo

Peu Rabelo  

Jomeri Pontes,

Divulgação



4 Maio de 2019 Nosso Site: www.satedpe.com.br

Nosso Site: www.satedpe.com.br

Aniversariantes

Rômulo ministra oficinas de Contação de 
Histórias e vem fazendo um belo trabalho 

artístico em Pernambuco. Atualmente faz parte 
do Projeto de Extensão  Bonecos de Travesseiro
coordenado pela Professora Isabel Concessa, 
levando alegria através de bonecos, Teatro de 
Formas Animadas para as enfermarias. E lide-
ra seu projeto , Mamulengando a Sala de Aula
que criou através do estágio curricular, levando 
a arte do mamulengo para a sala de aula.

Já participou inúmeras vezes da FLIPO 
– Festa Literária Internacional do Ipojuca e 
Bienal Internacional do Livro fazendo contação 
de histórias. Em janeiro foi para o sertão de 
Pajeú com o Projeto de Extensão UFPE No Meu 
Quintal ministrar a Oficina A Arte de Ouvir e 
Compartilhar Histórias, capacitando professo-
res e estudantes de pedagogia da cidade. 
Fez essa mesma oficina na FLIPE- Feira Literá-
ria da Periferia na Várzea e recentemente na 
Semana Pedagógica – CE / UFPE capacitando 
alunos de artes e pedagogia, através do ouvir e 
contar histórias usando recursos cênicos. 

Na oficina Rômulo trabalha com três 
dimensões básicas – a linguística, a emocional 

e a cognitiva – que representam o efeito das 
histórias sobre nós adultos.
“Ao trabalharmos pedagogicamente com estas 
dimensões, chegaremos ao caminho da apren-
dizagem, onde todos são iguais e aprendem, 
compartilhando saberes e desejos que nos 
levará a um só objetivo – o conhecimento. 
Como dizia o Paulo Freire: “Não há saber mais 
ou saber menos: Há saberes diferentes”.

Mês de Maio/2019
DIA 01 - LUGG ALVES, CHICO DINIZ, JULIANA OLIVER. 02 - ALVARO LUCARD, SHIRLEIDE 
ALBUQUERQUE, TAW. 03 - ALAKAZAM, CARLOS AMORIM. 05 - AVACI XAVIER, CARMEM 
EDUARDA, NEUZA CARVALHO. 07 - JANUÁRIA FINIZOLA. 09 - DIDO BRASIL, MATEUS CARDOSO, 
NYCE FRAMARTINS. 10 - PAULA MONTEIRO, TABYRA MARIZ. 11 - CIDA SILVA. 12 - IVONETE MELO. 
13 - NANDA MAGALHÃES. 14 - CÉSAR FERRARIO. 15 - RENATA LAGO MAKEUP. 16 - LUCIANA 
FREIRE D'ANUNCIADA. 18 - ITACY HENRIQUES, YLUSKA WASHINGTON. 20 - BÁRBARA AUIAR, 
RENATO RAMOS, HIAGO MARTINS. 21 - FLÁVIO ANDRADE. 22 - ELIZ COSTA, ROBERTA LAURENT. 
23 - GERMANO HAINT, MARLUCE GALVÃO, SANDRO PAIXÃO. 25 - BRUNA BASTOS. 26 - RICARDO 
SOM. 27 - ELAINE MARINHO, MARCONDES LIMA. 28 - EVANDALO PORTO NETO, CAETANO. 29 - 
EVILASIA NUNES, GEORGE HOLANDA, JEFFERSON VLADY. 30 - KELLI, RAQUEL ARAÚJO. 

QUEM DANÇA É MAIS FELIZ, A BUSCA POR UM IDEAL.

O professor, dançarino e coreógrafo Marcelo 
Lima, já é atuante na Dança de Salão do 

Recife à 21 anos. Teve início em 1998 e ao 
longo de sua formação agregou ao seu conhe-
cimento outros estilos de dança como: Dança 
Popular, Dança Contemporânea, Dança Afro e 
Hip Hop, mas foi na Dança de Salão que se 
especializou para poder dar aulas e exercer a 
profissão que hoje se orgulha muito, a de 
Professor de Dança Salão. 
 Já trabalhou em empresas com carte-
ira assinada e benefícios mas não era feliz, 
chegando a pedir demissão para poder se 
dedicar exclusivamente à Dança. Como ele 
mesmo dizia na época. “Quero crescer como 
profissional, expandir o meu conhecimento e 
exercer uma profissão onde eu possa evoluir, 
compartilhar o que aprendi e fazer as pessoas 
felizes por estarem ao meu lado”. E assim o 
fez. Hoje vive apenas da Dança de Salão, se 
sustenta e resgata a alegria de viver das pesso-
as através da Dança. Usa e segue o slogan de 
que “Quem dança é mais feliz   “.Atualmente 
desenvolve suas atividades em empresas e no 
maravilhoso Clube das Pás na Rua Odorico 
Mendes 263, em Campo Grande, Recife – PE.

Como dançarino e coreógrafo fez 
vários trabalhos, que , cha-inesperadamente
mam a atenção de alguma forma pela sua 
criatividade, como: uma coreografia chamada 
“ ” onde os componentes dan-A primeira Vista
çavam vendados remetendo a condição de 
deficiente visual, ou “ A Pantera Negra inspira-
da no filme , ou a coreografia “ Mulher Gato
Fotografia “ Fazendo uma alusão as selfies, “ O 
movimento eternizado através de um click “ ou 
também uma coreografia chamada , Halloween
inspirada no clipe  de Michael Jackson Thriller

onde os dançarinos travestidos de monstros 
dançavam salsa com músicas de James Brow. 
Além de algumas outras bem diferentes cria-
das e nunca apresentadas.

O Interessante também nas suas 
coreografias é que quase sempre ele consegue 
colocar pessoas com pouca ou nenhuma expe-
riência em Dança de Salão nas suas criações, 
mostrando que para dançar basta te força de 
vontade e dedicação que consegue.

Como todo mundo ele também tem 
seu sonho, ter o seu próprio espaço de dança 
onde ele possa explorar todo o seu potencial 
artístico e pedagógico em tempo integral e 
mostrar para o mundo o dom que Deus lhe 
deu. Informações sobre as aulas através dos 
fones: 986138570 / 979131551

Por Marcelo Lima 
A ARTE DE OUVIR E COMPARTILHAR HISTÓRIAS

Curso de teatro UFPE
 curso de licenciatura em Teatro da Univer-Osidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

recebeu a nota 4 (de um máximo de 5) na avali-
ação do Ministério da Educação (MEC), realiza-
da nos dias 1 e 2 de abril. A nota anterior, rece-
bida em 2009, era 3. De acordo com a coorde-
nadora do curso, a professora Marianne Tezza 
Consentino, do Departamento de Artes, uma 
série de fatores contribuíram para o aumento 
da nota, tais como a constante revisão do Proje-
to Pedagógico, o empenho dos docentes e dos 
servidores técnico-administrativos pela melho-
ria do curso e o protagonismo assumido pelos 

discentes na construção de um programa que 
valoriza a importância do ensino de Teatro.
 O curso visa à formação do professor 
de Teatro, sobretudo para a Educação Formal 
(Ensino Fundamental e Ensino Médio), mas 
também para o trabalho com a Pedagogia do 
Teatro em contextos diversos, tais como cursos 
livres, grupos teatrais, ongs, empresas, hospita-
is, museus, centros culturais e projetos sociais. 
Baseado no ideal de artista-docente, o progra-
ma propõe, ao longo de toda a formação, uma 
articulação de saberes teórico-práticos do tea-
tro com saberes teórico-práticos da pedagogia.

No dia 13 de maio, representantes do movi-
mento teatral  tive-Batendo Texto na Coxia,

ram audiência com o secretário de Cultura de 
Pernambuco, Gilberto Freyre Neto. Na pauta, 
retorno do documento entregue aos candidatos 
ao Governo de Pernambuco durante a campa-
nha. À frente da pasta da Cultura da gestão reele-
ita, Gilberto Freyre Neto, também produtor cultu-
ral, demonstrou interesse em resolver a médio e 

longo prazo, problemas do segmento teatral. A 
equipe de artistas independentes saiu confiante, 
pois a meta é iniciar um trabalho em parceria 
entre a Secult PE, Batendo Texto na Coxia, Conse-
lho Estadual de Cultura, entidades da categoria e 
os artistas de Teatro para que a cadeia produtiva 
do Teatro em Pernambuco possa retomar o seu 
fôlego de produção, e os artistas e técnicos pos-
sam viver da sua arte em nosso Estado.

Divulgação
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As Deixas
= Sonora Brasil: A música dos povos 
originários do Brasil. Os artistas indígenas 
Karitiana, Paiter-Surui/Tupari estarão em 
um tour pelo Brasil e neste momento no 
Nordeste. Por favor divulguem entre os seus 
contatos. O motivo de estar reforçando isso 
é porque o Sesc está com essa iniciativa 
muito boa, mas não tem feito uma boa 
divulgação. Na passagem dos indígenas por 
Belém, tiveram um público de 10 pessoas. 
Há também outros grupos participantes 
Fulni-ô, Kariri-Xocó, Guarani-Mbya, Kaigang 
e Tikuna. Mais informações no link. Sesc PE 
https://www.sescpe.org.br/agenda/?type=

cultura&subtype=musica Link do Projeto 
ttp://www.sesc.com.br/portal/site/Sonora
Brasil2019/Internas/TemaseGrupos/

= Sexta (17/05) tem estreia do projeto 
Ocupa Maravilhas com o grupo Teatro 
Miçanga. A abertura do projeto será com o 
belíssimo espetáculo de 17/05 Deslenhar 
até 07/06/2019 ás, 19h, na Casa 
Maravilhas  Rua do Riachuelo, 641, Boa 
Vista. E no esquema pague quanto puder! 
Ramonessa! Maiores informações no 
evento:https://www.facebook.com/events/
296145267960912/

Secretário de Cultura recebe representantes 
do Movimento Teatral Batendo Texto na Coxia

O SATED-PE, manifesta suas condolências a 
todos os familiares e amigos  pelo faleci-
mento de Maria do Carmo Alves de Oliveira 
– Mãe dos circenses Francisca Liduina 
proprietária do Circo Disney e Cicero de 
Oliveira (Careca) proprietário do Montagem 
Circus. A dançarina circense Maria do Car-
mo, nasceu no dia 06/05/1942 e faleceu 
no dia 15/05/2019. e HENRY PERREIRA, 
professor, diretor e ator de uma escola esta-
dual da cidade de Arcoverde, no Sertão de 
Pernambuco, morreu no dia 15/05/2019. 

Falecimentos

Dançarino e Coreógrado Marcelo Lima

Divulgação

Ator, Rômulo Ramos


