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AS GRANDES PAIXÕES 
têm o poder de provocar o des-
controle, de tirar o sujeito de 
seu próprio comando. O filósofo 
Spinoza chama de servidão essa 
impotência humana para regu-
lar e refrear os afetos. Nesse es-
tado de apaixonamento, quem 
já não se viu tomando atitudes 
inusitadas ou mesmo nada sau-
dáveis? Até que ponto é possível 
domar um afeto e tomar a me-
lhor decisão para si mesmo?
SÃO ESSES QUESTIONA-
MENTOS que acompanham 
E a Nave Vai, primeira rea-
lização audiovisual do Teatro 
Inominável, que faz curtíssi-
ma temporada, de 26 a 29 de 
maio, às 19 horas, no canal do 
YouTube do grupo (https://you-
tube.com/TeatroInominável).
COM DRAMATURGIA e di-
reção de Diogo Liberano, o filme 
apresenta o apaixonamento entre 
Mocinho e Gatão, que se conhe-
cem e querem estar juntos, mas 
não pelos mesmos motivos. 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.
A PRIMEIRA ENCENAÇÃO 
teatral de E a Nave Vai es-
treou em 2019, na Itália, e foi 
apresentada em diversas cida-
des italianas e em Buenos Aires, 
Argentina. No Brasil, o projeto 
seria fazer uma temporada pre-
sencial em teatros cariocas este 
ano, mas devido a impossibili-
dade imposta pela pandemia, 
o Teatro Inominável optou por 
compor uma versão audiovisual 
centrada no problema que se es-
tabelece entre Mocinho e Gatão 
diante de um encontro marcado 
por pulsões divergentes.
O ATOR MÁRCIO MACHA-
DO interpreta Gatão, um ho-
mem de quarenta e poucos anos 
com medo do passado, enquan-
to Gunnar Borges interpreta 
Mocinho, um homem com trinta e 
poucos anos com medo do futuro. 
Entre eles, porém, há um tercei-
ro personagem interpretado por 
Andrêas Gato: a Nave, um auto-
móvel com espaço interior para 
apenas duas pessoas e que, mui-
tas vezes, parece enxergar aquilo 
que os outros dois não percebem.
A TRAMA DE E A NAVE VAI 
foi inspirada numa história vi-
vida pelo dramaturgo e dire-
tor Diogo Liberano, porém, re-
modelada poeticamente visando 
abrir aos espectadores indaga-
ções sobre como podemos, ou 
não, lidar com afetos tão fortes 
como, por exemplo, aqueles pro-
vocados por um apaixonamento.
PARA A DRAMATURGISTA 
do projeto, Thaís Barros, “foi im-
portante ultrapassarmos o teor 
biográfico da história para focar 
no que acontecia entre os per-
sonagens. Como dramaturgista, 
busquei trazer contrapontos para 
aquilo que os atores e o diretor 
traziam para o processo criativo”.

NESTA NOVA CRIAÇÃO, 
também o primeiro trabalho au-
diovisual do Inominável, o de-
sejo é o de apresentar um pro-
blema para que, a partir dele, 
cada espectador(a) possa fazer 
suas próprias conexões e inda-
gar aquilo que lhe parecer im-
portante. “Queremos que as 
pes soas se identifiquem, que 
pensem nas maneiras como 
os seres humanos se relacio-
nam uns com os outros, e como 
nos machucamos. A gente con-

fia na sensibilidade do especta-
dor para completar uma histó-
ria que intencionalmente não se 
mostra em sua completude”, co-
menta o diretor.
TODOS OS ENSAIOS foram 
realizados pelo Zoom e a equi-
pe só se encontrou durante os 
três dias de filmagem. “Era im-
portante que a gente conse-
guisse transmitir todas aquelas 
emoções pelo Zoom, que a cena 
acontecesse mesmo que as pos-
sibilidades de criações do corpo 
estivessem limitadas”, lembra o 
ator Gunnar Borges. “Quando a 
gente se encontrou ao vivo para 
filmar foi um desafio, já que a 
gente ainda não havia contra-
cenado presencialmente, mas já 
tínhamos estabelecido uma tro-
ca bem intensa de afetos nes-
se período. Então, foi também 
bastante prazeroso”, acrescenta 
Márcio Machado.
PARA O ANDRÊAS GATTO, 
o mais interessante em inter-
pretar a Nave foi “saber que, 
durante a ação, eu e o cenário 
nos confundíamos: eu, a poltro-
na, o vidro, o retrovisor e a ja-
queta éramos a mesma coisa. 
Foi preciso falar, gesticular, agir, 
mas também dar espaço para 
que todos os outros elementos 
fizessem o mesmo”.
O MAIOR DESAFIO do tra-
balho foi a criação de uma lin-
guagem nova, que mescla te-
atro e cinema e que resultou 
de uma parceria entre dire-
tor, atores e os outros integran-
tes da equipe criativa, formada 
por Thaís Barros (dramaturgis-
mo), Felipe Quintelas (direção 
de fotografia), Fábio de Souza 
e Luiz Wachelke (direção de 
arte e figurino), Renato Garcia 

(som direto), Phil Baptiste e 
Elisio Freitas (trilha sonora ori-
ginal) e Pedro Capello (edição e 
finalização).
“O MAIS IMPORTANTE para 
a gente foi pensar em como a 
linguagem audiovisual recebe 
a poeticidade do jogo teatral, e 
não apenas mostrar, de manei-
ra realista ou literal, aquilo que 
é contado. Apesar de ser um di-
retor de teatro, o pensamento 
e o estudo sobre cinema, sem-
pre fizeram parte da minha tra-

jetória e das minhas pesquisas. 
Então, agora tive oportunidade 
de explorar caminhos que já ti-
nha vontade e construir um fil-
me que apresenta outra inten-
sidade no trabalho de atuação e 
um tempo diferente do teatro”, 
analisa Liberano.
E A NAVE VAI surgiu, origi-
nalmente, como uma dramatur-
gia criada por Diogo Liberano 
durante o projeto internacio-
nal BeyondtheSUD (BETSUD), 
voltado à criação de dramatur-
gos e diretores teatrais com ida-
de inferior a 35 anos e que, no 
Brasil, contou com parceria do 
Complexo Duplo, Complexo Sul 
e Festival Cena Brasil Inter-
nacional. O filme criado a partir 
dessa dramaturgia faz quatro 
exibições no YouTube do Teatro 
Inominável, de quarta-feira a 
sábado, de 26 a 29 de maio. No 
sábado, 29 de maio, após a exi-
bição, haverá um bate-papo dos 
integrantes do Inominável com 
um psicanalista convidado.
O TEATRO INOMINÁVEL 
é uma companhia teatral cria-
da em 2008 na Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e, atualmente, composta por An-
drêas Gatto, Clarissa Me ne zes, 
Diogo Liberano, Gun nar Borges, 
Laura Nielsen, Márcio Machado, 
Natássia Vello e Thaís Barros. Em 
seu histórico, além de três edições 
da Mostra Hífen (2012, 2014 e 
2016), destacam-se espetáculos 
e performances como Sinfonia 
Sonho (2011) e O Narrador 
(2014), indicados aos prêmios 
Shell, Cesgranrio e Questão de 
Crí tica no Rio de Janeiro.
EM 2019, comemorando 10 anos, 
o Inominável estreou dentro e 
Yellow Bastard, peças que 

ocuparam o Centro Cul tural 
Banco do Brasil (CCBB - Rio 
de Janeiro), tendo Yellow ... re-
cebido patrocínio através do 
Programa de Patrocínios do 
Banco do Brasil. Na ocasião, em 
parceria com a Editora Cobogó, 
a companhia fez a publicação de 
dramaturgias de seu repertó-
rio escritas por Diogo Liberano: 
Sinfonia Sonho (2011) e Yellow 
Bastard (2019).
COM SUAS CRIAÇÕES, rea-
lizou inúmeras temporadas no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, 
além de se apresentar em festi-
vais e mostras nacionais como 
Festival de Teatro de Curitiba 
(Curitiba/PR), Tempo Festival 
(Rio de Janeiro/RJ), Mos tra 
Rumos Cultural - Itaú Cul tu-
ral (São Paulo/SP), Festival In-
ter nacional de Teatro de São 
José do Rio Preto (São José do 
Rio Preto/SP), Festival Pal-
co Giratório (Porto Alegre/RS), 
Festival Nacional de Tea tro 
de Presidente Prudente (Pre-
sidente Prudente/SP), Fes tival 
Estu dan til de Teatro - FETO 
(Belo Horizonte/MG), Mostra 
BH in Solos (Belo Hori zonte/
MG) etc.; e internacionais, como 
a Volumen. Escena editada em 
Buenos Aires, na Argentina.
A ATRIZ TERTULINA AL-
VES fez extensa pesquisa no in-
terior da Bahia, em Macaúbas, 
para se aprofundar num tema 
que já fazia parte de sua his-
tória, mas que merecia, ago-
ra, um olhar artístico. Sertão 
Sem Fim nasce da colheita de 

diálogos de Tertulina com mu-
lheres macaubenses, num ali-
nhavo de trajetórias pessoais e 
únicas, mas também universais.
DESSA AMÁLGAMA, veio a 
poética dramatúrgica da peça 
Sertão Sem Fim, que faz nova 
temporada online, no período 
de 30 de abril a 30 de maio, às 
sextas e sábados, às 21 horas e 
aos domingos, às 19 horas, nas 
redes sociais dos teatros Paulo 
Eiró, João Caetano, Cacilda 
Becker, Alfredo Mesquita e Ar-

thur Azevedo, gratuita. Este 
projeto foi contemplado pela 10ª 
Edição do Prêmio Zé Renato.
EM CENA, 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; 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.
A HISTÓRIA DE BASTIA é 
marcada por uma imensa tra-
gédia pessoal: seu marido, o 
vaqueiro Dão Sálvio, foi co-
vardemente assassinado por 
fazendeiros da região. O moti-
vo da morte de Dão Sálvio era 
a prosperidade do casal, que 

trabalhou duramente duran-
te o período de estiagem e con-
seguiu adquirir um rebanho 
de sessenta cabeças de gado. 
Montada em um cavalo, ela 
percorre a cidade com o corpo 
morto do marido, em busca de 
justiça.
“NO SUDESTE ainda há um 
imaginário sobre o sertão que 
o remete quase sempre à seca. 
Em Sertão Sem Fim busca-
mos pensar em outras possibi-
lidades de retratar esse espaço. 
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.
SERTÃO SEM FIM faz o cru-
zamento da história de três mu-
lheres da comunidade de Três 
Outeiros de Macaúbas (BA): 
Ma ria Tertulina, Tertulina Al-
ves (sua neta) e Maria Izabel, 
moradora daquela comunida-
de, conhecida na região como 
a rainha das cavalgadas. Desse 
cruzamento nasce a narrativa 
mitopoética sobre Sebastiana 
(Bastia).
SERTÃO SEM FIM, drama-
turgia de Rudinei Borges dos 
Santos, sob a direção de Doni-
zeti Mazonas, pode ser visto 
nas redes sociais dos teatros. 
Depois dos teatros Paulo Eiró, 
em Santo Amaro, João Caetano, 
Vila Clementino, Teatro Cacilda 
Becker, Vila Romana/Lapa, e 
Alfredo Mesquita, em Santana, 
dias 28, 29 e 30 de maio será 
atração na rede social do Teatro 
Arthur Azevedo, na Mooca.
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Tertulina Alves em Sertão sem Fim

PROCURA-SE

RECOMPENSA 
DE R$ 2.000

   11 99624-7331

CACHORRA DESAPARECIDA 

ATENDE PELO NOME DE 
NINA DESAPARECIDA DIA 

23.04.2021 NA ZONA NORTE.
Fêmea, castrada, de porte médio. 
Tem pelos escuros e focinho mais 

claro com pelos dourados. 

@rodrigormonico   @bruninhabarross

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas 
de São Paulo realiza cursos em junho

Curso sobre gestão de mídias 
sociais para bibliotecas e webi-
nar sobre Literatura Indígena 
faz parte da programação de 
cursos on-line de junho do Sis-
tema Estadual de Bibliotecas 
Públicas de São Paulo (SisEB). 

Estão abertas as pré-inscri-
ções para o curso on-line e gratui-
to “Gestão estratégica de mídias 
sociais para bibliotecas”, que será 
realizado de 22 a 25 de junho, 
das 15 às 17h30, em http://siseb. 
sp.gov.br/agenda/. Já o webi-
nar “Literatura Indígena: a pro-
dução autoral contemporânea e 
seus ensinamentos” está marca-
do para o dia 29 de junho, das 15 
às 17 horas e terá suas inscrições 
abertas a partir do dia 15. A ativi-
dade integra o projeto Literatura 
Brasileira no XXI e faz parte da 
programação do Festival Lite-
rário do Vale do Ribeira 2021, re-
sultado de parceria com a Poiesis 
- Instituto de Apoio à Cultura, à 
Língua e à Literatura.

O curso tem carga horária 
de 10 horas. As aulas apresen-
tarão conceitos e ferramentas 
para utilização de mídias sociais 
de maneira estratégica abor-
dando planejamento, métricas, 
conteúdos e posicionamento de 
forma a contribuir para o diálo-
go das bibliotecas com o públi-
co. Confira o público-alvo e os 
pré-requisitos: trabalhar em bi-
bliotecas de acesso público (70% 
das vagas para São Paulo e 30% 
para outros Estados brasilei-
ros); ter boas noções de informá-
tica, internet e acesso por banda 
larga. Mayara Cabral, mestran-
da em Ciência da Informação 
no Instituto Brasileiro de Infor-
mação em Ciência e Tecnologia 
e criadora do Biblio Mkt, pro-
jeto cuja missão é ajudar 

bibliotecas e profissionais da 
Biblioteconomia a se posiciona-
rem no mundo digital, será a 
palestrante.

O webinar, com carga horá-
ria de 2 horas, apresentará o pa-
norama histórico da Literatura 
indígena destacando as auto-
ras, os autores, suas obras e ori-
gens. A atividade é destina-
da a profissionais das áreas da 
Cultura, Leitura, Literatura, Bi-
blioteconomia e Ciência da In-
for mação e outros interessados. 
A atividade será conduzida por 
Julie Dorrico e Fábio Martinelli 
Casemiro. Julie é doutora em 
Teoria da Literatura pela Ponti-
fícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul e pesquisa-
dora e curadora de Literatura 
Indígena. Fábio é poeta, músi-
co, professor de História e de 
Literatura. Atualmente estuda 
as representações de natureza na 
Literatura Brasileira em seu tra-
balho de pesquisa de pós-douto-
rado junto ao curso de Letras da 
UNIFESP.

Saiba mais em www.siseb.
sp.gov.br.

Curso - Gestão estratégica de 

mídias sociais para bibliotecas
De 22 a 25 de junho, das 15 às 
17h30 (carga horária: 10 horas).
Pré-inscrições até 6 de junho 
(vagas limitadas) em http:// 
siseb.sp.gov.br/agenda/.
Público-alvo e pré-requisi-
tos: trabalhar em bibliotecas 
de acesso público (70% das va-
gas para São Paulo e 30% para 
outros Estados brasileiros); ter 
boas noções de informática, in-
ternet e acesso por banda larga.
Divulgação dos selecionados: 
até 15 de junho.
Condições especiais de aten-
dimento, como tradução em 
LIBRAS, devem ser informadas 
na pré-inscrição.

Webinar - Literatura Indígena: 
a produção autoral contemporâ-
nea e seus ensinamentos
29 de junho, das 15 às 17 horas 
(carga horária: 2 horas).
Inscrições a partir de 15 de junho 
em http://siseb.sp.gov.br/agenda/.
Público-alvo: profissionais das 
áreas da Cultura, Leitura, Lite-
ratura, Biblioteconomia e Ciên-
cia da Informação e outros 
interessados.
Haverá tradução em LIBRAS.
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Biblioteca de São Paulo oferece Curso de Gestão 
estratégica de mídias sociais para bibliotecas




