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A PARTIR DA ENCENAÇÃO 
de um espetáculo original, re-
sultado de uma oficina de 
montagem em teatro musi-
cal para crianças, o ator e dire-
tor Bernardo Berro criou Cadê 
a Criança que Tava Aqui. 
A nova atração da Temporada 
Alfa Criança fica em cartaz de 5 
de junho a 11 de julho aos sába-
dos e domingos, às 16 horas.
A PEÇA NASCEU de im-
provisos e histórias contadas 
no curso pelos atores mirins. 
Bernardo decidiu transformar 
o material em cena, cada uma 
delas referente a uma situação 
de vida deles. “Escrevi para os 
seis alunos, que são os seis ato-
res que fazem o espetáculo”, 
conta Berro, informando a ne-
cessidade de substituições para 
o Teatro Alfa, já que algumas 
crianças cresceram.
COM 60 MINUTOS de dura-
ção e dividida em quadros con-
tendo jogos, cenas e números 
musicais, a peça trata de temas 
importantes como família, ami-
gos, estudo e lazer. De forma 
leve e dinâmica, o elenco bus-
ca oferecer ao espectador a ex-
periência de voltar a ser crian-
ça, trazendo à tona brincadeiras 
e o sabor da infância.
A PEÇA TRAZ embutida pro-
posta metalinguística, com o 
elenco entrando no teatro para 
a apresentação do espetácu-
lo. “O público já participa des-
te backstage, quando os atores 
vestem o figurino e ajustam os 
microfones na frente do públi-
co. Tudo para trazer a imagem 
de que o espetáculo está pres-
tes a começar, e na real ele já 
começou”.
O DIRETOR CONTA que os 
atores fazem várias ações no 
palco: trocam de figurino e mu-
dam o cenário. “Queria traba-
lhar a visão profissional do tea-
tro musical para crianças, com o 
intuito deles entenderem a im-
portância do conhecimento da 
cena, da organização do espa-
ço, do horário e da sequência. 
Os adultos em cena fazem uma 
participação especial”.
CENÁRIO E FIGURINO co-
loridos preenchem o espaço do 
palco. O cenário reúne um dado 
grande e dois baús. Ao fundo, 
um painel em mosaico colorido 

também. Fábio Namatame 
criou figurinos com detalhes 
únicos para cada personagem. 
A trilha sonora inclui músicas 
originais compostas por Lucas 
Mendes e Luíza Ferrari, além de 
uma canção de Toquinho e ou-
tra de Milton Nascimento.
BERNARDO BERRO define 
o formato como atípico ou não 
convencional pela quebra da 
quarta parede (no início, no fi-
nal e entre os quadros) e porque 
prevê a interação do público o 

tempo todo, como na transição 
entre as cenas, quando a pla-
teia é convidada a jogar o dado. 
Dependendo do número indica-
do pelo dado, é encenado este ou 
aquele número.
A INTENÇÃO de Bernardo 
Berro ao criar a obra é resgatar 
a infância de crianças e adul-
tos, despertar a criança que vive 
dentro de cada um. “Questionar 
a criança de hoje, que, às ve-
zes, perde a infância pelo con-
tato excessivo com a tecnologia, 
pela  necessidade de sobrevivên-
cia porque precisa pedir dinhei-
ro no semáforo, por não ter la-
zer, por não poder sair de casa, 
por ter uma carga grande de ati-
vidades que não envolvem o di-
vertimento. Também questio-
namos o público. Cadê a criança 
que tava aqui dentro de você 
adulto, que, com suas responsa-
bilidades, acaba esquecendo seu 
lado divertido, de aproveitar a 
vida?”.

ENTRE OS VÁRIOS quadros 
do espetáculo, destaque para a 
cena das crianças com o pipo-
queiro, onde o diretor aborda 
desde assuntos cotidianos até 
questões mais delicadas, como 
perder alguém querido. Em ou-
tra cena, os atores interpretam 
crianças moradoras de rua, que 
não podem desfrutar da infân-
cia. “Busco despertar a consci-
ência dos atores e da plateia so-
bre essas crianças que vivem em 
situação de vulnerabilidade”.

TEM TAMBÉM a cena dos me-
ninos perdidos, baseada na his-
tória de Peter Pan, que levan-
ta temas como a importância 
da família, dos amigos e do es-
tudo. Bernardo comenta sobre o 
número musical ao som de Bola 
de Meia, Bola de Gude, música 
de Milton Nascimento, em que 
uma grande coreografia faz re-
ferências a brincadeiras de rua 
como bambolê, elástico, pião e 
amarelinha.
O TEATRO ALFA fica à Rua 
Bento Branco de Andrade 
Filho, 722 - Tel.: 5693-4000, 
Santo Amaro. Por recomenda-
ção dos órgãos de vigilância sa-
nitária não haverá atendimen-
to presencial na bilheteria. Por 
telefone: (11) 5693-4000, de se-
gunda a sexta-feira, das 11 às 16 
horas, pagamento com cartão de 
crédito. Para mais informações, 
acesse: www.teatroalfa.com.br.
OS ATORES Fábio Ventura 
e Rogério Garcia, que dividem 

a cena na comédia dramática 
Angustia-me!, estiveram jun-
tos no RePensa Festival, como 
apresentadores da mesa de de-
bates Políticas Raciais (das 18 
horas à meia-noite). Na oca-
sião, em 29 de maio, perfor-
mers e pensadores negros re-
fletiram sobre a luta contra o 
racismo estrutural do país. O 
evento, dedicado à diversidade 
e inclusão, estreou sua primeira 
edição on-line, com retirada de 
ingressos gratuitos pelo Sympla 

(www.sympla.com.br/repensa- 
fest iva l -a -sexual idade-de- 
hoje__1225806).
DESDE O MÊS PASSADO, 
a dupla também está no elen-
co da comédia dramática 
Angustia-me!, com texto de 
Júlia Spadaccini e Marcia Brasil 
e direção de Alexandre Mello. 
Na trama, eles interpretam dois 
atores que se conhecem em um 
set de pornô gay. O mais ex-
periente, vivido por Rogério 
Garcia, dá conselhos para o co-
lega (Fábio Ventura), que está 
iniciando na profissão. A peça 
filme está em temporada vir tual 
no Youtube até 30/6, com reti-
rada de ingressos gratuitos pelo 
Sympla (https://www.sympla.
com.br/angustia-me).
ANGUSTIA-ME! mistura as 
linguagens do cinema e do te-
atro para contar três histórias 
que mergulham nas angústias 
de seis personagens comuns em 
situações tragicômicas.

A TRAMA SE DIVIDE em três 
momentos. Começa com o encon-
tro entre um vendedor de uma 
loja de roupa masculina, em tor-
no de 40 anos, e uma balconista 
de uma loja de fast-food, entre 45 
e 50 anos, no fumódromo de um 
shopping. A cena seguinte acom-
panha uma necro maquiadora, 
que sonhava em maquiar a Liz 
Taylor, trabalhar no corpo de uma 
operária que morreu numa queda 
acidental da janela do refeitório 
ao passar seu batom vermelho.

A TERCEIRA HISTÓRIA 
se passa em um set de filma-
gem, quando um jovem ator 
pornô, em sua primeira parti-
cipação num filme gay, conver-
sa com um ator veterano, apai-
xonado por poesia, enquanto 
aguardam o início das filma-
gens. No elenco, estão Fábio 
Ventura, Leandro Baumgratz, 
Maria Adélia, Noêmia Oliveira, 
Raquel Rocha e Rogério Garcia.
“A IDEIA DO ESPETÁCULO 
surgiu depois que o filho de seis 
anos de uma amiga tentava ex-
plicar um determinado senti-
mento. Chegamos à conclusão 
de que ele estava com angús-
tia, esse estado de inquietude 
que invade todos nós, não im-
porta a faixa etária ou a clas-
se social. A partir daí, nosso de-
sejo foi criar uma história com 
personagens comuns, que pro-
vocassem identificação e empa-
tia no público”, explica o diretor 
Alexandre Mello.

PARA A COAUTORA Márcia 
Brasil, a peça questiona o quan-
to encontramos no outro nos-
sas próprias angústias, mesmo 
que fujamos delas: “Ao trazer 
protagonismo a pessoas com as 
quais podemos cruzar diaria-
mente nas ruas, levamos à tona 
uma reflexão ácida sobre como 
as validações sociais a que esta-
mos submetidos nos impactam. 
O espetáculo põe em cena a an-
gústia que deságua nas fobias, 
nos transtornos, nos “ismos”, 
nos medos, no pânico, nas com-
pulsões e obsessões. A nós pa-
rece impossível não falar deste 
tema nestes tempos que vive-
mos”, avalia a dramaturga.
COM UMA LINGUAGEM 
que mistura teatro e cinema, 
Angustia-me! repete a par-
ceria bem-sucedida do diretor 
Alexandre Mello e da autora Júlia 
Spadaccini iniciada há 20 anos. A 
primeira peça encenada de au-
toria de Júlia foi Na Geladeira, 
que estreou, em 2001, na Sala 
Multiuso do Sesc Copacabana, 
no Rio de Janeiro, com atuação e 
produção de Alexandre Mello.
EM MARÇO DE 2012, os dois 
se reencontraram na monta-
gem de Quebra Ossos, um gran-
de sucesso indicado ao Prêmio 
Shell de melhor texto, no Rio 
de Janeiro. A peça foi produzida 
por Rogério Garcia, que, a par-
tir de então, uniu-se à dupla.
EM 2015, mais um suces-
so do trio: Um dia qualquer, 
que estreou na Arena do Sesc 
Copacabana com a consagração 
de Júlia Spadaccini pela críti-
ca especializada como excelen-
te autora, indicada ao Prêmio 
APTR. A peça ficou na lista dos 
10 melhores espetáculos da Veja 
Rio. Em 2016, estreou a comé-
dia Até o final da noite, com 
Ângela Vieira e Isio Guelman, 
no Teatro Ipanema e Teatro do 
Leblon, grande sucesso de pú-
blico e de crítica.
ANGUSTIA-ME!, em tem-
porada até 30 de junho, reúne 
em seu elenco: Fábio Ventura, 
Leandro Baumgratz, Maria 
Adé lia, Noêmia Oliveira, Raquel 
Rocha e Rogério Garcia. O espe-
táculo está disponível gratuita-
mente no Youtube, com ingres-
sos retirados pelo Sympla: www.
sympla.com.br/angustia-me.
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Passeios de trem para 
curtir com seu pet

Já não é novidade que nin-
guém mais aguenta ficar confina-
do dentro de casa e não vê a hora 
que a pandemia acabe para poder 
sair, passear, turistar. Acontece 
que alguns passeios já estão libe-
rados e seguindo todos os proto-
colos de higiene e segurança reco-
mendados para o período. É o caso 
de alguns trens turísticos, que 
funcionam com lotação de 50% 
da capacidade, para manter maior 
distanciamento entre os ocupan-
tes, além de desinfecção diária, 
exigência do uso de máscaras du-
rante toda a viagem e disponibili-
zação de álcool em gel nos vagões. 

A Serra Verde Express (@

serraverde_oficial), concessioná-
ria de trens turísticos pelo Brasil, 
conta com dois trens em seu por-
tfólio com vagões pet. Em 2019, 
foi a primeira empresa nacional a 
lançar o projeto e experiência so-
bre trilhos na classe “Boutique”, 
que realiza o trajeto Curitiba-
Morretes. Resultado? Está sendo 
um sucesso. “Desde o lançamen-
to, tivemos ótimas experiências 
dos tutores e seus pets em nos-
so trem. Percebemos que as be-
líssimas paisagens vistas através 
de nossas janelas se tornam ain-
da mais especiais com boas com-
panhias”, aponta o diretor geral 
da Serra Verde Express, Adonai 
Aires de Arruda Filho.

O trem que opera no Paraná 
conta com o vagão “Bove” com ambiente pet friendly. A linha fica 

na maior área contínua de Mata 
Atlântica preservada no País e 
oferece durante o passeio em trem 
turístico, apreciar a natureza com 
paisagens revigorantes. A outra 
opção de vagão pet oferecido pela 
empresa é no Trem Republicano, 
que percorre o roteiro histórico 
entre as cidades de Itu e Salto, no 
Estado de São Paulo, fazendo re-
ferência à Convenção de Itu, pri-
meira Convenção Republicana do 
Brasil, datada de 1873. 

Estrutura dos vagões 
pet friendly

Com o objetivo de propor-
cionar a melhor experiência 
para o tutor e seu pet, a estru-
tura dos vagões foi 100% adap-
tada. Com projeto da arquiteta 
Lucille Amaral, os vagões pos-
suem poltronas exclusivas para 
os bichinhos, com assentos fei-
tos de tecido impermeável e cin-
to de segurança. Os ambientes 
contam ainda com piso de tex-
tura leve e impermeável, dando 
mais segurança na movimenta-
ção, além de tapetes higiênicos 
e potes com água. Na varanda, 
o piso foi feito com borracha re-
ciclável, pensando nas patinhas 
de cães e gatos. Durante o tra-
jeto, os animais ainda recebem 
um kit lanche. Para realizar o 
passeio, os tutores devem apre-
sentar a carteira de vacinação 
do pet em dia e autorização de 
um veterinário. Mais informa-
ções estão disponíveis no site 
da Serra Verde Express: https:// 
serraverdeexpress.com.br/ e do 
Trem Republicano: https://www. 
tremrepublicano.com.br/
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Com ambientes 100% adaptados, 
os vagões possuem poltronas 

exclusivas para os pets, assentos 
feitos de tecido impermeável 

e cinto de segurança
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Trem Republicano, nova atração turística ferroviária conta com vagão pet friendly


