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DIÁRIOS DO ABISMO, da
obra original de Maura Lopes
Cançado, com Maria Padilha,
estreia em 15 de março no Sesc
24 de Maio (Rua 24 de Maio,
109 - Tel.: 3350-6315, Repú
blica). A peça com dramaturgia
de Pedro Brício foi dirigida por
Sérgio Módena.
DIÁRIOS DO ABISMO é uma
adaptação de Pedro Brício para
Hospício é Deus, primeiro livro
de Maura. “Ganhei o livro de
presente do Ney Latorraca, que
disse: aqui tem uma grande per
sonagem”, revela Maria Padilha,
que completou 40 anos de carrei
ra em 2018 e estreou seu primei
ro monólogo em comemoração.
O ESPETÁCULO é um relato
autobiográfico que a escritora
fez nos sanatórios e clínicas em
que esteve internada, enquan
to vivenciava o horror dos trata
mentos psiquiátricos da época.
“O que Maura escreve sobre a
natureza humana, loucura, sa
nidade e religiosidade impres
siona pela assustadora lucidez
com que aborda os temas”, des
creve Módena.
NASCIDA em uma famí
lia rica e importante de Minas
Gerais, Maura Cançado aos 7
anos de idade já tinha o hábito
de inventar personagens para
si mesma. Foi nesta época que
os ataques epiléticos começa
ram. Diagnosticada como psicó
tica, passou por diversos sana
tórios e clínicas psiquiátricas.
Em seu diário contava fatos de
terminantes de sua vida antes e
durante sua internação, denun
ciando os terríveis métodos de
tratamento praticados.
ESTREOU EM 1959 como es
critora no Suplemento Domi
nical do Jornal do Brasil. Em
1965 foi publicado Hospício é
Deus. Em 68, O Sofredor do
Ver. Os títulos foram reeditados
pela editora Autêntica em 2015.
Teve seu nome maculado na his
tória da literatura ao matar por
estrangulamento uma interna
grávida. Após o episódio, Maura
parou de escrever e foi esqueci
da por formadores de opinião e
escritores. Solta em 1980, ain
da passou por outras clínicas
nos últimos anos de sua vida.
Faleceu no dia 19 de dezembro
de 1993 devido a um infarto.
O CENÁRIO NÃO REALIS
TA de André Cortez propõe a
visão de Maura em relação ao
espaço cênico; como esta “mu
lher poeta” enxerga o quarto do
hospício. Camas de hospital se
transformam nas páginas do di
ário, janelas que são espaço de
liberdade e prisão. Os elemen
tos do hospício são componen
tes da narrativa. O figurino de
Marcelo Pies segue a mesma es
tética. Um uniforme de hospi
ciado bem longo, que evoca tam
bém religiosidade. A trilha de
Marcelo H é atemporal e cria at
mosferas, ruídos e sonoridades,
como se o som reverberasse da
cabeça de Maura. O iluminador
Paulo César Medeiros completa
a ficha técnica.
DIÁRIOS DO ABISMO terá
apresentações de quinta a sába
do, às 21 horas e domingo, às 18
horas, até 7 de abril. Os ingressos
custam 40 reais, 20 reais (meia-
entrada: estudante, servidor de
escola pública, mais de 60 anos,
aposentado e pessoas com defi
ciência) e 12 reais (credencial
plena: trabalhador no comércio

Maria Padilha em Diários do Abismo

de bens, serviços e turismo ma
triculado no Sesc e dependentes).
Espetáculo imperdível.
O GRUPO XIX DE TEATRO
estreia no Sesc Pompeia (Rua
Clélia, 93 - Tel.: 3871-7720)
Hoje o Escuro vai Atrasar para
que Possamos Conversar. É o pri
meiro espetáculo infantil do gru
po, que vem se destacando na
cena teatral com espetáculos pre
miados voltados ao público adul
to. Hoje o Escuro vai Atrasar para
que Possamos Conversar tem o
processo criativo livremente ins
pirado pelo romance De Repente,
Nas Profundezas do Bosque, do
escritor israelense Amós Oz.
A PEÇA SE PASSA em um
triste vilarejo onde não vivem
mais animais, nem domésticos
e nem silvestres. Algo muito es
tranho aconteceu no passado
que provocou a fuga dos bichi
nhos e os transformou em seres
quase mitológicos, lembrados
apenas nas aulas da professora
Rafaela.
NESSE LUGAR MISTERIO
SO, vivem os colegas Santi,
Clara e Luna, que, depois de
sofrer bullying de seus cole
gas também desapareceu. Des
confiados de que Luna teria sido
raptada pelo Espírito do “nãosei-o-quê” do bosque, Santi e
Clara partem floresta a dentro
em busca da amiga.
A ENCENAÇÃO apresenta
ao público delicados temas dis
cutidos pela obra de Amós Oz,
como os efeitos da discrimina
ção e do tratamento indesejado,
como o bullying isola as pesso
as e a consciência de que o “ou
tro” também tem medos, fragi
lidades e inseguranças. A ideia
é fazer com que as crianças en
tendam a alteridade como uma
extensão do eu, desconstruir o
processo vicioso de desqualifi
cação de um indivíduo por cau
sa de suas diferenças e mostrar
que as pessoas formam juntas
as conexões do tecido social de
uma comunidade.
HOJE O ESCURO VAI
ATRASAR PARA QUE POS
SAMOS CONVERSAR tem
apresentações aos sábados,
ao meio-dia, até 27 de abril.
Os ingressos custam 5 reais

(credencial plena/trabalhador
no comércio e serviços matri
culado no Sesc e dependentes),
8,50 reais (pessoas com mais de
60 anos, estudantes e professo
res da rede pública de ensino) e
17 reais (inteira).
A ESCOLA DE ATORES Wolf
Maya apresenta espetáculo con
cebido por sua Turma M6B, A
Greve do Sexo, obra de Aristófanes
com direção de Hugo Coelho. As
apresentações acontecem de 22
a 31 de março, no Teatro Nair
Bello/Shopping Frei Caneca
(Rua Frei Caneca, 569 - Tel.:
3472-2442).
NO ENREDO, exausta das
consequências da guerra, Lisís
trata, uma ateniense, resolve
convocar as mulheres gregas
para convencê-las a fazer uma
greve de sexo até que seus ma
ridos resolvam assinar um tra
tado de paz. A montagem é um
estudo sobre o texto, também
conhecido como Lisístrata, do
dramaturgo grego (que viveu
entre 447 e 385 a.C.). “Nossa
montagem faz uma leitura con
temporânea, procurando man
ter viva a essência provocadora
e debochada da obra original”,
comenta o diretor Hugo Coelho.
HUGO COELHO é formado em
filosofia, e ator e diretor de teatro
e televisão. No teatro, recente
mente dirigiu e adaptou o conto
homônimo de Sergio Sant’Anna,
O Monstro, com Genezio de Bar
ros no Teatro Vivo. É ganhador
do premio Myriam Muniz com
o projeto de pesquisa Paixões
Humanas, uma breve história
do teatro ocidental. Dirigiu, mais
recentemente, os espetáculos: À
Espera, de Sergio Roveri; Morte
Acidental de um Anarquista,
de Dario Fo com Dan Stulbach;
(Selvagens) Homem de Olhos
Tristes, de Händl Klaus, texto
comtemporâneo inédito no Bra
sil; Hoje Tem Mazzaropi, de Ma
rio Viana; Retratos, de Wil
liam
Douglas Home; e Os Jogadores,
de Nikolai Gogol.
ATUOU NOS ESPETÁCU
LOS: Assim é (se lhe Parece),
de Luigi Pirandello, direção de
Marco Antônio Pâmio; O Terraço,
de Jean Claude Carrière, direção
de Alexandre Reinecke; e Motel
Paradiso, de Juca de Oliveira, di
reção de Roberto Lage. Na televi
são, trabalhou na Bandeirantes,
no SBT e na Rede Globo, nas áre
as de teledramaturgia e teledu
cação como diretor; já como ator,
participou das novelas Revelação
e Amor e Revolução (SBT) e
Água na Boca (TV Band).
A GREVE DOS SEXOS terá
apresentações às sextas e sába
dos, às 21 horas e domingos, às
19 horas. Os ingressos custam
15 reais.

Foto: Divulgação

Cena de Hoje o Escuro vai Atrasar para que Possamos Conversar

Desemprego entre jovens é maior
que taxa geral da população

"(?)
mon île",
sucesso
de Caetano
Abril
(abrev.)

Paschoal XIII
Foto: Divulgação

Entre 100 jovens paulista
nos, 28 estão desempregados considerando esse percentual,
são 411.473 moradores da capi
tal paulista na faixa de 16 a 24
anos que estão sem trabalho. A
taxa entre os jovens é superior
à da população em geral - toda
a população, economicamente
ativa - que corresponde a 15%
no município, o equivalente a
1.469.545 pessoas desemprega
das. Os dados são da pesquisa
Trabalho e Renda, divulgados
na última terça (19) pela Rede
Nossa São Paulo (RNSP) e pelo
Ibope Inteligência.
O desemprego, a falta de pers
pectiva profissional e a atual si
tuação econômica são alguns dos
fatores declarados como incenti
vo para que mais jovens tentem
a vida no exterior. O Brasil está
entre as 10 nações onde as pes
soas mais jovens saem do país.
Em 2011, a Receita Federal re
gistrou a saí
da definitiva de
8.170 pes
soas. Em 2017, pelo
menos 21.701 saídas definitivas
foram registradas - um aumen
to de 165%. Cerca de 3 milhões
de brasileiros estão vivendo em
outros lugares do mundo, tempo
rariamente para trabalhar ou es
tudar, segundo estimativas feitas
pelo Itamaraty. A expectativa é
que o número seja ainda maior, já
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Sem perspectiva, muitos jovens tentam conseguir sucesso profissional no
exterior. O principal destino de imigração ainda são os Estados Unidos

que o órgão não contabiliza pes
soas em situação irregular.
O empresário e escritor Ro
drigo Lins, detectou um aumen
to de 40% na procura de paulis
tanos pela internacionalização
de carreiras. “Registramos nos
últimos 4 meses um aumento de
40% na procura da nossa agência
de internacionalização por infor
mações sobre como internacio
nalizar a carreira para os EUA”,
expõe.
Os Estados Unidos ain
da são o destino preferido de

brasileiros que desejam sair do
país. “Seja em busca de opor
tunidades, estudo ou de inter
nacionalizar a carreira, o perfil
do imigrante brasileiro que vai
para os EUA mudou. São perfis
empreendedores, e que querem
crescimento profissional. O pró
prio presidente Donald Trump
já ressaltou que o país precisa
deste tipo de imigrante atual
mente”, explica o autor Rodrigo
Lins. De acordo com Itamaraty,
atualmente, a estimativa é que
mais de 1,4 milhões.

