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EM 2018, a atriz Tertulina Alves 
retornou a Macaúbas, município 
localizado no interior da Bahia 
onde passou parte de sua infân-
cia, para dialogar com mulhe-
res que vivem na região e expe-
rimentam de diferentes formas 
as condições do sertão nordes-
tino. Os relatos foram unidos à 
história da própria Tertulina e se 
transformaram na peça Sertão 
Sem Fim, que estreia dia 5 de 
fevereiro, sexta-feira, 19 horas, 
no Teatro Sérgio Cardoso 
(Rua Rui Barbosa, 153, Tel.: 
(11) 3288-0136, Bela Vista). 
A dramaturgia é de Rudinei 
Borges dos Santos e a direção é 
de Donizeti Mazonas.
NA PEÇA, Tertulina interpreta 
Bastia, personagem que traz em 
seu corpo essas diferentes for-
mas de se viver o sertão. As mu-
lheres mais presentes na cons-
trução da personagem são a avó 
de Tertulina, Maria Tertulina, 
que nasceu no sertão da Bahia, 
na região de Três Outeiros de 
Macaúbas e migrou para São 
Paulo, encontrada recém-nasci-
da em um cesto de palha num 
curral; Maria Izabel, moradora 
da comunidade de Três Outeiros 
de Macaúbas e conhecida até 
hoje, com mais de 80 anos, como 
a Rainha das Cavalgadas; e da 
própria Tertulina Alves, cuja in-
fância no sertão foi marcada por 
um período de forte seca.
“POR SUA VITALIDADE, 
força e imagem mítica - uma 
verdadeira Iansã - a Dona Izabel 
- a rainha da cavalgada, como é 
conhecida na região - se tornou 
para mim uma referência para 
a construção de ‘Bastia’, perso-
nagem central de Sertão Sem 
Fim”, diz Tertulina Alves.
A HISTÓRIA DE BASTIA é 
marcada por uma imensa tra-
gédia pessoal: seu marido, o 
vaqueiro Dão Sálvio, foi co-
vardemente assassinado por fa-
zendeiros da região. O motivo 
da morte de Dão Sálvio era a 
prosperidade do casal, que tra-
balhou duramente durante o 
período de estiagem e conseguiu 
adquirir um rebanho de sessen-
ta cabeças de gado. Montada em 
um cavalo, ela percorre a cida-
de com o corpo morto do mari-
do, em busca de justiça.
“NO SUDESTE ainda há um 

imaginário sobre o sertão que 
o remete quase sempre a seca. 
Em Sertão Sem Fim busca-
mos pensar em outras possibili-
dades de se retratar esse espa-
ço. A Maria Izabel, por exemplo, 
é uma mulher que foi arrimo de 
família desde os 10 anos, tendo 
de trabalhar longe de casa, em 
espaços onde chovia com mais 
frequência, para que pudesse 
trazer sustento para a família”, 
conta a atriz.
TERTULINA teve ainda outras 
conversas marcantes com mu-
lheres de idades e relações distin-
tas com o espaço – incluindo uma 
jovem de 25 anos que deixou a ci-
dade e mulheres de 45, 75 e 100 
anos, sendo essa última a respon-
sável por contar à Tertulina his-
tórias sobre a sua avó, que a atriz 
perdeu quando era criança.
OS RELATOS foram transfe-
ridos para Rudinei, dramaturgo 
e poeta ficcionista que assina a 
dramaturgia do espetáculo. “As 
narrativas, os trajetos e a histó-
ria oral de mulheres sertanejas 
que eu sequer conhecia foram 
um convite sobretudo ao exer-
cício da escuta e da empatia. O 
que eu tinha em mãos era o re-
gistro de áudios, uma voz miúda, 
quase ao longe, que me contava 
uma trajetória de luta na terra e 
pela terra, fragmentos de memó-
rias que testemunhavam a desi-
gualdade social e as injustiças do 
Brasil profundo”, diz Rudinei.
SERTÃO SEM FIM fará cur-
tíssima temporada até 22 de fe-
vereiro, com apresentações às se-
gundas, terças, quartas, quintas e 

sextas, às 19 horas. Os ingressos 
custam 10 reais e 5 reais (meia). 
Toda a verba arrecadada será doa-
da para a Ong Casa de Isabel.
O ESPETÁCULO Freud-
Einstein, Maio de 1933 tem 
como mote uma troca de cartas 
real ocorrida em 1932 mas am-
bientado em um encontro fictí-
cio entre Sigmund Freud (1856 
- 1939) - o pai da psicanálise -, e 
Albert Einstein (1879 - 1955), fí-
sico teórico responsável por pro-
por a Teoria da Relatividade 
Geral. A partir deste ponto nasce 
a nova peça da companhia Circo 
Mínimo, que estreia com exibi-
ção gratuita nas redes sociais de 
diversas unidades de CEUs.
A MONTAGEM tem drama-
turgia adaptada por Rodrigo 
Matheus a partir do texto ori-
ginal de Allain Didier Weill, psi-
canalista, dramaturgo e escri-
tor francês. Apresenta uma 
trupe circense ensaiando o texto 
Freud-Einsten, Maio de 1933 
com pirâmides, malabares e subi-
das, com discussões sobre ciência, 
política e semelhanças perigosas 
entre o passado e o presente.
APÓS CADA UMA das exibi-
ções, Rodrigo faz uma conver-
sa ao vivo com o público sobre 
os conceitos abordados no texto 
e a situação política do ano de 
1933, em paralelo com os dias 
atuais. O trabalho foi concebido 
já no âmbito digital, com dire-
ção assinada pela cineasta Lygia 
Barbosa, diretora de Laerte-se, 
Lutando para vencer e Haenyeo 
- A Força do Mar, entre ou-
tros. Rodrigo Matheus está em 

cena como Albert Einstein ao 
lado de Karen Nashiro (Anna 
Freud) e Joca Andreazza (Sig-
mund Freud), além do músico 
Leonardo Padovani.
FREUD-EINSTEIN, MAIO 
DE 1933 tem apresentações em 6 
de fevereiro, sábado, às 10 horas 
e 14 horas, no CEU Navegantes 
( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . 
com/ceunavegantes.sme). Dia 11 
de fevereiro, quinta-feira, às 14 
e 16 horas, no CEU Paraisópolis 
( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . 
com/CEUParaisopolis), e dia 
12 de fevereiro, sexta-feira, às 
10 e 14 horas, no CEU Inácio 
Monteiro (www.facebook.com/ 
inaciomonteiro.ceu). Redes so-
ciais do Circo Mínimo: Face book 
(www. facebook . com/Circo 
MinimoBR), Instagram (www.
instagram.com/circominimo) e 
YouTube (www.youtube.com/
user/Cminimo).
O FESTIVAL PINK UM -
BREL  LAS ART RESI DEN-
CY faz nova edição em 2021. 
Desta vez voltado aos artistas 
paulistas. Com direção artística 
e curadoria de Mirella Brandi e 
Muep Etmo, o Pink Umbrellas 
aconteceu entre junho e de-
zembro de 2020, foi realizado 
de forma online em decorrên-
cia da pandemia do novo coro-
navírus, quando reuniu mais 
de 70 artistas brasileiros e es-
trangeiros e produziu centenas 

de horas de trabalhos artísticos 
inéditos.
PARA DESCOBRIR novos ar-
tistas e conectar e criar novas lin-
guagens, o evento limita-se ex-
clusivamente para os artistas 
paulistas. Misturando audiovisu-
al, com música e performances, o 
Pink Umbrellas.SP acontece de 3 
de fevereiro a 15 de março, tam-
bém de maneira online (transmiti-
do pelas plataformas do Festival). 
A cada semana será apresentada 
uma obra original de uma dupla 
de artistas, que trabalharão jun-
tos pela primeira vez, trazendo 
suas próprias experiências para 
criar uma outra linguagem.
A IDEIA é provocar um lugar 
comum de criação entre dois ar-
tistas que não tenham trabalha-
do juntos antes, criando uma 
obra específica para a internet; 
iniciativa disponibiliza 4 mil  
reais de cachê para cada um dos 
selecionados.
A PRIMEIRA EDIÇÃO em 
2020 contou com mais de 70 ar-
tistas de lugares como China, 
México, Alemanha, Uruguai, 
Áus tria, Taiwan e Brasil.
NA PRIMEIRA EDIÇÃO do 
Festival, o evento reuniu mais 
de 70 artistas brasileiros e es-
trangeiros. A curadoria e a di-
reção artística são de Mirella 
Brandi, artista multimídia e 
designer de luz, que traba-
lha desde 2006 com o músico, 

compositor e engenheiro de som 
Muep Etmo criando projetos so-
bre narrativas imersivas com 
luz, som e multilinguagem.
NAS 29 SEMANAS de apresen-
tações em 2020 foi criado um es-
paço de encontros inéditos e de 
compartilhamentos entre os par-
ticipantes, misturando diver-
sas linguagens - performance, 
música, artes visuais, entre ou-
tras - e que resultaram em obras 
originais em vídeo, disponíveis on-
line no canal www.youtube.com/ 
P I N K U M B R E L L A S A R T 
RESIDENCY/videos do YouTube.
DEPOIS DE MOVIMENTAR 
artistas de diversas partes do 
mundo (da China ao México, da 
Inglaterra ao Uruguai, passan-
do por Gana, Alemanha, Áustria, 
Taiwan e Brasil), e contando 
com a participação de diferen-
tes criadores - como Beto Brant, 
Helli Nova, Seht Zhan, Rejane 
Cantoni, Ari Dykier, VaBene 
Elikem Fiatsi, Lucas Bambozzi 
etc. - o Festival volta-se exclusiva-
mente para os artistas paulistas.
ASSIM COMO ACONTECEU 
no Pink Umbrellas Art Residency, 
os jornalistas e artistas Ruy Filho 
e Patrícia Cividanes farão uma 
invasão crítica sobre os trabalhos 
apresentados, como uma respos-
ta estética a essas obras, também 
em formato de vídeo performan-
ce, que será apresentado no dia 
15 de março.
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