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Jogo dos Sete Erros: 1-detalhe na pedra; 2-alga à esquerda; 3-boca do tubarão; 4-guelra do tubarão; 5-nadadeira do 
tubarão; 6-bolha de ar abaixo à direita; 7-boca do peixe.
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Paschoal XIII

O CASO SEVERINA, da Fra
ternal Companhia de Arte e 
MalasArtes, propõe reflexão 
sobre violência contra a mu
lher. A peça inspirada em his
tória real ocorrida na Região 
do Agreste de Pernambuco em 
2005 estreia nesta sextafei
ra, 5, no Galpão do Folias - 
Espaço Reinaldo Maia (Rua 
Ana Cintra, 213 - Tel.: 3361-
2223, Santa Cecília). Com di
reção de Ednaldo Freire e texto 
de Alex Moletta, a peça traz no 
elenco Mirtes Nogueira, Aiman 
Hammoud, Maria Siqueira, Gio
vana Arruda e Carlos Mira.
EXTRAÍDO de uma notícia de 
jornal, O Caso Severina narra a 
incrível história de uma mulher, 
de 44 anos, que manda matar o 
próprio pai. “Um crime de par
ricídio por si só já é trágico, po
rém mais fortes que o ato preci
sam ser os motivos que levaram 
a ele”, afirma o dramaturgo 
Alex Moletta. “Por que uma 
agricultora, mãe de cinco filhos, 
contrata dois matadores de alu
guel para matar o pai, com seu 
próprio facão?”
PARA CRIAR A PEÇA, a 
Fraternal realizou um extenso 
trabalho de pesquisa, que durou 
oito meses e utilizou tanto o ma
terial publicado pela mídia quan
to os autos do processo, dentro 
de um projeto da Companhia in
titulado Do Fato ao Ato. “Nosso 
projeto de pesquisa tem por ob
jetivo transformar um fato so
cial num ato teatral, sempre pri
vilegiando os diversos pontos de 
vista dos personagens envolvi
dos na situação”, diz o diretor 
Ednaldo Freire.
“ESSA METODOLOGIA pro
põe colocar o ator como prin
cipal vetor e agente do ato, no 
sentido de que cada membro do 
grupo (ator/cidadão) é uma uni
dade social que vivencia e teste
munha tais fatos em seu diaa
dia”, completa o diretor.

CONTEMPLADA com o Prê
mio Cleyde Yáconis, O Caso 
Severina, com músicas de Luiz 
Carlos Bahia, terá apresenta
ções às sextas e sábados, às 21 e 
domingos, às 19 horas, até 18 de 
agosto. Os ingressos custam 20 
reais e 10 reais (meia). Não dei
xe de ver.
UMA SALA PRETA com ban
cos, cadeiras, escadas de teatro, 
refletores, manuais e uma lou
sa remete ao espaço em que ar
tistas ensaiam uma peça que 
tenta dar conta da dimensão 
dos nossos tempos. Encenada 
por 11 atores MC’s (Fernanda 
D’Umbra, Georgette Fadel, Jai
ro Pereira, Luaa Gabanini, Lu
cienne Guedes, Nilcéia Vi
cente, Roberta Estrela D’Alva, 
Sérgio Siviero e Vinícius Meloni, 
Dani Nega e Eugênio Lima (es
tes dois últimos são também 
djs da peça) Terror e Miséria no 
Terceiro Milênio - Improvisando 
Utopias, do Núcleo Bartolomeu 
de Depoimentos, tem direção de 
Claudia Schapira e estreia para 
temporada no Sesc Bom Retiro 
(Alameda Nothmann, 185).
A ESCOLHA metalinguística de 
Claudia de situar uma peça den
tro da outra reforça traços da dra
maturgia de Brecht. Segundo a 
diretora, o cenário é um grande 

esqueleto. “Não há musculatu
ra, é tudo no osso  isso se desta
ca tanto nos elementos cênicos 
quanto nos figurinos, compostos 
por casacos longos, saias e adere
ços em tons variados de cinza”, 
conta. A peça é composta por 8 
cenas e respectivos comentários, 
fora prólogo e epílogo, que discu
tem temas contemporâneos rela
cionado à ascensão do fascismo 
no mundo.
A DRAMATURGIA é compar
tilhada e se atualizou durante o 
processo de criação da peça con
forme as situações sociais se de
senrolavam. Discussões sobre a 
flexibilização do porte de armas, 
o genocídio negro, a LGBTfobia, 
machismo e muitas outras vio
lências cotidianas e institucio
nais se alternam e ganham for
ma a partir de textos falados e 
cantados , sendo uma caracte
rística relevante da linguagem 
deste coletivo: o teatro hiphop.
PARA OS ARTISTAS que rea
lizam a dramaturgia sonora: “O 
som, a música e o silêncio en
tram como palavra e imagens , 
criando outras camadas que di
mensionam ainda mais as dis
cussões. A música é tensão e 
poesia, ela expressa o que não 
damos conta de dizer de outra 
maneira, é por vezes a utopia 

que nos auxilia a falar de coisas 
tão duras”, explica a diretora.
PARA ESTE PROJETO, o 
Núcleo Bartolomeu de Depoi
mentos convidou outros artis
tas, alguns já parceiros de longa 
data. Juntaram pessoas brancas 
e negras, homens e mulheres, di
ferentes pensamentos e classes 
sociais, acirrando confrontos e re
lações à luz da cena, evidencian
do assim a crueza destes tempos 
e apontando conflitos que hoje se 
evidenciam: Quem é que morre? 
Quem é quem mata? Quem tem 
privilégios e quem não tem?
DEPOIS DE ANTÍGONA 
RECORTADA (2013)  último 
espetáculo onde todos os com
ponentes do grupo participa
ram juntos  que radicalizou a 
linguagem deste coletivo de tea
tro hiphop e que lhes conferiu o 
Prêmio Governador do Estado  
o grupo sentiu a necessidade do 
encontro com outros artistas, 
cada um com sua linguagem e 
com a sua visão de mundo, para 
a criação dessa nova obra.
BRECHT FOI ESCOLHIDO 
como ponto de partida do espe
táculo por ser um artista que vi
veu em tempos de guerra e sem
pre fez questão de trabalhar 
como um cronista do seu tempo, 
criando obras sobre o contexto 

em que vivia. “Em tempos de 
rede, estar de corpo presente, 
frente a frente com o outro, é 
quase uma utopia”, complemen
ta Claudia sobre a importância 
de presentificar a partir do tea
tro o encontro com o público.
NO SEU DIÁRIO de trabalho, 
Brecht se refere ao texto Terror 
e Miséria no Terceiro Reich como 
um compêndio de gestos sociais 
capaz de exemplificar o contexto 
que se formou durante os anos 
que precederam a segunda guer
ra mundial e que resultaram na 
ascensão do fascismo/nazismo.
ALÉM DO AUTOR, outras re
ferências do Núcleo para a com
posição deste espetáculo: escri
tores e ativistas , como Angela 
Davis, Grada Kilomba, Frantz 
Fanon, Achille Mbembe, Walter 
Benjamin, entre outros. No en
tanto, o Núcleo ressalta que nada 
serviu mais de referência ao gru
po do que o que estamos vivendo 
neste momento. Claudia descreve 
a realidade como um livro de estu
do e uma arena de contradições  
sendo o espetáculo uma tentativa 
de propor discussões sobre este li
vro e confrontar os apontamentos 
que surgem a partir disso.
TERROR E MISÉRIA NO 
TERCEIRO MILÊNIO  IM-
PROVISANDO UTOPIAS 

tem apre sentações às sextas e 
sá bados, às 21 horas e domin
gos, às 18 horas, até 28 de julho; 
dia 12/7 não haverá espetáculo. 
Os ingressos custam 20 reais, 10 
reais (meia) e 6 reais (credencial 
plena). Espetáculo imperdível.
DURANTE TRÊS ANOS, o 
Coletivo Estopô Balaio escre
veu cartas na Estação Brás da 
CPTM, em São Paulo, e lá, em 
busca da realização de um sonho, 
apareceu Martha Zelaya, uma 
imigrante boliviana que queria 
escrever para um programa de 
televisão para conseguir cortar 
e vender o cabelo do filho. Carta 
1: A infância, Promessa de Mãe 
é um biodrama, parte integran
te do tríptico teatral Nos Trilhos 
Abertos de Um Leste Migrante, 
fruto desse trabalho de escrita 
de cartas do Coletivo e traz a his
tória de Martha e Erick protago
nizando eles próprios suas vidas 
em cena. A montagem teatral 
teve estreia em 2017.
O ESPETÁCULO narra a traje
tória de uma mãe e do seu filho a 
partir da sua busca por pertenci
mento e construção de sua auto
estima a partir do enfrentamento 
dos valores identitários da cultu
ra ao qual está inserido como fi
lho de imigrantes bolivianos.
A PEÇA PÕE em cena Erick, 
que com 12 anos nunca havia cor
tado o cabelo por promessa feita 
por sua mãe Martha, imigran
te boliviana, que como muitos foi 
vítima dos movimentos migrató
rios em busca de mobilidade eco
nômica e melhorias de vida.
CARTA 1 - A INFÂNCIA, PRO-
MESSA DE MÃE, sob a direção 
de João.Júnior e Juão Nyn, volta 
ao cartaz e pode ser visto até 6 de 
agosto no Tea tro de Contêiner 
Mungunzá (Rua dos Gusmões, 
43 - Tel.: 97632-7852, Santa 
Ifigênia). Apresentações às se
gundas e terçasfeiras, às 20 ho
ras. Os ingressos custam 30 reais 
e 15 reais (meia).
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Cena de Terror e Miséria no Terceiro Milênio


