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O RESGATE DO AFETO e a 
possibilidade de reinvenção hu
mana, mesmo diante de uma re
alidade conflituosa, é a proposta 
do novo espetáculo do premia
do autor Pedro Brício, sob di
reção de Jefferson Miranda e 
Maria Padilha no elenco. A ideia 
é criar uma dramaturgia inédi
ta inspirada no universo do rus
so Anton Tchekhov e mostrar as 
conexões com a sociedade atual.
O PROJETO A Caminho do 
Jardim para Tchekhov, que 
começou em 21 de abril, ofe
rece a rara oportunidade de 
o público assistir ao proces
so de criação desse novo texto. 
Quatro vídeos gravados nos úl
timos meses serão exibidos no 
canal do Youtube A Caminho 
do Jardim para Tchekhov  
(https://bit.ly/3uDR3iB), mos
trando os momentos de leitu
ras de trechos da dramaturgia, 
depoimentos com convidados e 
profissionais envolvidos na peça 
e discussões sobre a importân
cia da arte no nosso cotidiano.
ENTRE OS PARTICI PAN-
TES deste estudo, estão a atriz 
Camila Amado, a diretora Celina 
Sodré, a médica Isadora Id Li
mongelli, o ator e tradutor russo, 
radicado em São Paulo, Vadim 
Nikitin, entre outros. O proje
to tem patrocínio do Governo 
Federal, Governo do Estado do 
Rio de Janeiro e Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro, atra
vés da Lei Aldir Blanc.
O ESPETÁCULO Um Jardim 
para Tchekhov, ainda sem data 
de estreia, acompanha a trajetó
ria de uma atriz (Maria Padilha), 
que viveu no palco grandes mo
mentos do teatro brasileiro, mas 
que agora, em crise artística e 
financeira, é obrigada a vender 
seu casarão em Santa Teresa e 
ir morar com a filha, o genro e o 
neto num pequeno apartamento 
em Botafogo.
A ARTISTA deixa seu antigo 
mundo, repleto de glórias e ilu
sões, e tem que se adequar às 
normas de uma realidade que 
não consegue (ou não quer) en
frentar. Seu desejo de remon
tar O Jardim das Cerejeiras, 
de Tchekhov, numa casa marca
da pelo duro cotidiano da filha 
médica e do genro policial, pa
rece um delírio. Ao mesmo tem
po, sua presença, pensamentos 
e histórias abrem espaços po
éticos na vida da família e, em 
seguida, no próprio condomí
nio. No elenco, além de Maria 
Padilha, estão os atores Lais 
Vieira, Olivia Torres e Otto JR.
“TCHEKHOV nos apresen
ta uma variedade de temas e 
personagens muito grande. 

Estudamos, nesse processo mi
nucioso, as convergências de 
sua obra com o mundo de hoje. 
Suas peças e contos expõem uma 
aristocracia decadente e uma 
burguesia em ascensão, e nós 
também levaremos à cena per
sonagens com visões de mundo 
distintas, que revelam embates 
familiares e sociais comuns no 
nosso cotidiano”, explica Pedro 
Brício. “A personagem da Maria 
vai transitar entre o humor e o 
drama, a verdade e a mentira; 
vai lembrar dos tempos áure
os do teatro brasileiro, mas sem 
se render ao saudosismo. É uma 
atriz de vanguarda, que olha 
para o futuro”, acrescenta.
O PRIMEIRO VÍDEO, A 
Caminho de Tchekhov, exibi
do em 21 de abril, teve a partici
pação de três teóricos que falam 
sobre a vida e obra de Anton 
Tchekhov: Celina Sodré (direto
ra teatral), Vadim Nikitin (ator 
e tradutor russo radicado em 
São Paulo) e Francisco Vieira 
(historiador). Nos dias 22 e 23, 
são exibidos Sobre flores e se-
mentes, dois vídeos com depoi
mentos de profissionais que fa
lam sobre seu ofício e sua vida 
e que, de alguma maneira, têm 
relação com os personagens da 
dramaturgia. Os convidados: 
Camila Amado (atriz e produ
tora), Orlando Zac cone (dele
gado da polícia civil), Isadora 
Id Limongelli (médica infectolo
gista) e Mary Pintto (diarista e 
professora).
O QUARTO VÍDEO, A sombra 
de uma cerejeira, será exibido 
no dia 24, e vai reunir leituras 
dos primeiros trechos da drama
turgia criada por Pedro Brício. 
Estarão presentes a equipe do 
espetáculo: Jefferson Miranda 

(diretor), Pedro Brício 
(dramaturgo), Maria Pa
dilha, Olivia Torres, Lais 
Vieira e Otto JR (atores), 
e os convidados Alcemar 
Vieira, Leonardo Medei
ros e Luciano Chirolli 
(atores). Os vídeos serão 
exibidos sempre às 10, 
15, 19 e 23 horas. Haverá 
debate com os participan
tes após a sessão das 19 
horas do dia 24 de abril.
EXIBIÇÃO: Canal do 
Youtube A Caminho do 
Jardim para Tchek hov 
 (https://bit.ly/3uDR3iB). 
Ingressos: gratuitos. 
Redes sociais do projeto: 
Instagram (@acaminhodo 
jardimparaTchekhov) 
e Facebook (https://bit.
ly/3cy9FdL).
PAREDE DE DENTRO 
é uma ação performática 
de vídeo, desenvolvida a 
partir da peça instalação 

PAREDE, encenada em 2019 
pelo coletivo teatral 28 Patas 
Furiosas. No espetáculo criado 
a partir do universo de Qorpo-
Santo, a Personagem “.Q” per
de sua cabeça  no sentido literal 
e metafórico  em seu próprio 
apartamento. No entanto, as re
gras do “Edifício Triunfo” não 
permitem uma existência as
sim, e é na reunião de condomí
nio (realizada em um grupo no 
WhatsApp) que as moradoras e 
os moradores ali presentes deci
dem interditar “.Q”, iniciando 
assim, a construção de paredes 
para aprisionálo dentro de seu 
apartamento.
EM PAREDE DE DENTRO, 
feita já para o formato digital, o 
grupo desenvolveu a obra a par
tir da perspectiva da persona
gem “.Q”, que até então, só se 
comunicava com os condômi
nos por meio de mensagens de 
WhatsApp. Ele era uma voz em 
off permeando a peça Parede. 
Agora, a dramaturgia expõe o 
ponto de vista do morador em
paredado, com uma nova pro
posição artística ajustada para 
a virtualidade. A performan
ce acontece no canal Youtube.
com/28patasfuriosas, às quar
tas, quintas e sextasfeiras às 20 
horas, até 30 de abril.
PAREDE DE DENTRO é uma 
vídeopeçainstalação que conti
nua a trajetória da peçainsta
lação Parede. Ambas livremen
te inspiradas na vida e obra de 
QorpoSanto, autor gaúcho do 
século 19. As peças refletem, a 
partir de suas perspectivas par
ticulares  uma virtual e a outra 
presencial  o curioso diagnós
tico da excêntrica personagem 
“.Q”, que misteriosamente tem 

a cabeça expulsa do próprio 
corpo.
SE EM PAREDE acompa
nhamos um grupo de morado
ras e moradores de um edifício, 
que decidem em uma reunião 
de condomínio emparedar o es
tranho vizinho em seu pró
prio apartamento, em Parede 
de Dentro acompanhamos o 
ponto de vista onírico da figu
ra emparedada, que através dos 
deslocamentos da sua livre ima
ginação, observa um contrarre
gra que abre janelas nas pare
des do espaço.
ENCENAÇÃO. Figura singu
lar da dramaturgia e da litera
tura brasileira, José Joaquim de 
Campos Leão, o QorpoSanto, 
viveu um processo de interdi
ção jurídica por parte de sua fa
mília, sob um controverso diag
nostico de “monomania”, uma 
mania por escrever. Impedido 
de continuar a realizar as suas 
atividades públicas até o final 
da vida, santificou o próprio cor
po e passou a escrever e organi
zar incansavelmente sua obra  
Ensiqlopèdia ou Seis Mezes de 
Huma Enfermidade  um com
pilado de todos os seus escritos 
(e impresso em sua própria ti
pografia), na qual ele apresenta, 
inclusive, uma nova proposta de 
ortografia da língua portuguesa.
QORPO-SANTO fez do diag
nóstico e da interdição jurídica 
que sofreu, combustíveis para 
a sua escrita, expondo os seus 
embates com as autoridades da 
época. Assim, sua obra também 
pode ser entendida como um ca
minho (sinuoso) para se rein
serir no mundo, ou ainda, en
quanto construção de um outro 
corpo/espaço usado para con
frontar as autoridades respon
sáveis pela sua interdição.
SUAS QUESTÕES abriam fe
ridas nos valores morais daque
le tempo, embora muitas vezes 
o autor compactuasse com eles. 
No trânsito entre isolamento 

e combate, conservadorismo 
e progressismo, Q.S. cria uma 
fronteira que separa dois mun
dos: o de fora e o de dentro, es
tabelecendo um entremundos 
como sua morada até o fim da 
vida.
PAREDE DE DENTRO se
gue como dramaturgia comple
mentar ao espetáculo Parede, 
ambos criados a partir da vida 
e obra do QorpoSanto. Ao res
gatar o universo do excêntrico 
autor, neste novo espetáculo, o 
grupo construiu uma dramatur
gia autoral a partir da presença 
das atrizes e dos atores no espa
ço virtual em articulação com à 
materialidade cênica do espaço 
presencial, bem como imagens 
já gravadas nos registros de 
apresentações da peça Parede 
de 2019.
PAREDE DE DENTRO, idea
lização e realização de 28 Patas 
Furiosas, com direção, roteiro e 
instalação de Wagner Antônio, 
tem apresentações às quartas, 
quintas e sextas, às 20 horas, até 
30 de abril. Exibição em www.
youtube.com/28PatasFuriosas. 
Grátis. O público pode reservar 
o ingresso enviando um email 
para: 28patasfuriosas@gmail.
com.
O BEBÊ HEDER sofria com 
ataques de alergia e chorava 
muito. Um dia, durante uma 
viagem de avião, sua mãe ten
tava acalmar o filho, quando o 
apresentador Bolinha, grande 
sucesso na época, pediu para se
gurálo no colo. A criança ficou 
caladinha e foi abençoada pelo 
artista: “você vai crescer forte 
e saudável e vai viver na TV!”. 
Assim começa O Auditório, co
média protagonizada por Heder 
Braga, que estreia dia 24 no 
Zoom, inspirada na infância do 
ator no interior do Pará.
COM TEXTO de Pedro Hen rique 
Lopes e direção de Diego Morais, 
a peça terá duas apresentações 
ao vivo, com ingressos gratuitos 

retirados pelo Sympla (www. 
sympla.com.br/oauditorio). O pro
jeto tem patrocínio do Governo 
Federal, Governo do Estado do 
Rio de Janeiro e Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro, atra
vés da Lei Aldir Blanc.
NUMA MISTURA de realida
de e ficção, O Auditório foi cria
do a partir do desejo do ator de 
contar a influência que a TV teve 
em sua formação. A peça passou 
por uma adaptação devido à pan
demia e será realizada de dentro 
de um apartamento, como se a 
casa do protagonista se transfor
masse num programa de auditó
rio. O texto homenageia apresen
tadores que marcaram a infância 
do ator: Hebe, Bolinha, Silvio 
San tos, Gugu, Faustão, Xuxa, 
An gélica, Chacrinha, Márcia 
Goldsch midt e outros.
DURANTE O ESPETÁCULO, 
o personagem vai interagir com 
os espectadores e com vídeos de 
atrações que fazem parte da me
mória da maioria das famílias 
brasileiras. A ideia é lembrar e 
brincar com quadros que ficaram 
no nosso imaginário, como Gugu 
na minha casa, Caminhão do 
Faustão, Transformação (Xuxa) 
e Show do Milhão.
“ASSIM COMO EU, mui
ta gente cresceu tendo aque
les apresentadores como ído
los. Nasci em Marabá e cresci 
em São Domingos do Araguaia, 
cidades do interior do Pará que 
não tinham nem teatro e nem 
cinema. Nosso entretenimento e 
contato com os artistas era pela 
TV. Cresci sonhando em partici
par dos programas e conhecer 
aqueles artistas, que eram os 
grandes influencers da época, já 
que a internet ainda muito in
cipiente”, lembra Heder. “Aos 
21 anos vim para o Rio ao en
trar para o Tablado. Eu via um 
monte de artista falar na televi
são que tinha passado por lá e 
eu queria também. Assim come
çou a minha carreira como ator, 
técnico de teatro e produtor”, 
acrescenta ele.
O DIRETOR Diego Morais res
salta que “o mais divertido é 
que, por uma coincidência dos 
fatos, o espetáculo, que já mis
turava a realidade com a ficção, 
agora se utiliza da linguagem 
da internet e seus recursos para 
estabelecer a mesma relação do 
Heder com a TV na sua infân
cia. Mas, desta vez, é ele quem 
está na tela e invade a casa do 
seu público”.
O AUDITÓRIO tem apresen
tações dias 24 e 25 de abril, às 
20 horas. Ingressos: gratuitos, 
com retirada pelo Sympla (www.
sympla.com.br/oauditorio).
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Maria Padilha no projeto 
A Caminho do Jardim para Tchekhov
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Cena de Parede de Dentro

Descobrimento do Brasil é lembrado em 22 de abril

Nesta quintafeira, 22 de 
abril, é lembrado como o “Dia 
do Descobrimento do Brasil”. 
Nesta data em 1500, a expedi
ção portuguesa de Pedro Álva
res Cabral tinha como objetivos 
a investigação das possibilida
des de Portugal na América e a 
compra de especiarias na Índia.

Assim, começa a colonização 
brasileira, que nas primeiras 
décadas foi tímida. Por muito 

tempo, acreditouse que essa 
chegada tinha acontecido no dia 
3 de maio, mas a descoberta da 
carta de Pero Vaz de Caminha, 
até então perdida nas documen
tações do Império Português, 
confirmou a real data.

Feriado Nacional

Apesar da relevância histó
rica do dia 22 de abril, a data 

não é mais um feriado nacional. 
O descobrimento foi feriado 
no País até 1930, mas uma lei, 
emitida pelo governo de Getúlio 
Vargas aboliu alguns feriados 
do nosso calendário.

Atualmente, os feriados na
cionais são delimitados por 
duas leis: a 10.607, de 19 de de
zembro de 2002, e a 6.802, de 30 
de junho de 1980. 

Porém, quando a data era 
comemorada com um feriado 
nacional, ainda considerava o 
dia 3 de maio. Isso foi feito pelo 
Governo Provisório que assu
miu o País após a Proclamação 
da República através do 
Decreto nº 155B, de 14 de ja
neiro de 1890.

De acordo com os histo
riadores, o motivo do feriado 
ter sido comemorado em 3 de 
maio, apesar da data correta já 
ter sido conhecida, se dava por 
conta de não haver dois feria
dos seguidos ( 21 de abril, Dia 
de Tiradentes). Em 15 de de
zembro de 1930, o Decreto nº 
19.488, aboliu esse feriado e ga
rantiu a oficialização da data do 
Descobrimento do Brasil em 22 
de abril.
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Área ao redor de escola não tem zeladoria
Na última semana recebe

mos fotos sobre a área ao redor 
da Escola Estadual Professora 
Philomena Baylão, no bairro 
Jardim Cachoeira, que está com 
mato alto, e que apesar da volta 
as aulas determinadas pelo go
verno estadual o local está sem 
zeladoria. 

De acordo com os morado
res do bairro o local próximo 
à escola é perigoso, entramos 
em contato com a Prefeitura 
de São Paulo, e por meio da 
Subprefeitura Jaçanã, infor
mou que o serviço de limpeza 
no entorno do terreno citado, 
consta na programação para ser 

realizado até o final desta sema
na. A área mencionada perten
ce à Escola Estadual Professora 

Philomena Baylão, que será ofi
cializada para realizar a zelado
ria do local.
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