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O QUE LEVA UM ATLETA 
querido e campeão a decidir 
mudar o rumo de sua vida logo 
após uma partida histórica? 
Com direção de Isaac Bernat, 
o espetáculo Pão e Circo, que 
estreou dia 20 de agosto no 
Sympla, parte de um momento 
decisivo da carreira de um go-
leiro carioca para refletir sobre 
uma epidemia social silenciosa: 
o abandono paterno.
IDEALIZADA pelo ator e au-
tor Pedro Monteiro, que assina 
a dramaturgia com Leonardo 
Bruno, a peça se inspira nos 
milhões de brasileiros que cres-

cem sem o afeto do pai para 
criar, de maneira poética, uma 
história sobre paixão, sonhos, 
memória e a importância dos 
vínculos familiares. As sessões, 
de sexta a domingo, a partir das 
18 horas, exibem uma gravação 
do espetáculo realizada em ju-
nho deste ano, com direção de 
vídeo de Cavi Borges. O proje-
to tem patrocínio da Control-
Lab e da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro - Secretaria 
Municipal de Cultura através 
da Lei do ISS.
MAIS DE 5 MILHÕES de 
brasileiros não têm o nome do 
pai na certidão de nascimen-
to, e mais de 11 milhões de fa-
mílias são formadas por mães 
solo. O que esse abandono afe-
tivo pode provocar na crian-
ça e no adolescente e que con-
sequências deixa no adulto? 
“Neste espetáculo, quis trazer 

para o teatro um assunto rele-
vante para a nossa sociedade: 
o papel do homem na criação 
dos filhos. E, para isso, op-
tei por falar sobre a não cria-
ção. De que maneira essa lacu-
na influencia na vida do nosso 
personagem Edu? O pano de 
fundo da história é o Futebol, 
uma paixão nacional, e um es-
porte que costuma criar víncu-
los fortes entre pais e filhos”, 
explica Pedro Monteiro, idea-
lizador, coautor e protagonista 
do espetáculo.
EDU É UM GOLEIRO ca-
rioca, nascido e criado em 

Madureira, e titular do time 
Capela Futebol Clube. A histó-
ria começa durante um jogo de 
decisão de campeonato e vai in-
tercalar cenas da partida com 
outras que mostram a relação 
de um garoto e seu pai, um jo-
gador de futebol. Um emba-
te familiar vai mudar o rumo 
dos personagens. No elenco, 
estão Pedro Monteiro (Edu), 
Gabriela Estevão (narradora), 
Henrique Eduardo (jovem) e 
Osvaldo Mil (Júlio).
“A TRAMA MOSTRA a im-
portância dos vínculos familia-
res no nosso processo de ama-
durecimento. Muito do que a 
gente ouve aos 10, 11, 12 anos 
de um pai, mãe ou professor, 
fica guardado para sempre. Ao 
mesmo tempo, queremos mos-
trar o processo de cura de al-
guém que foi abandonado pelo 
pai. A personagem da Gabriela 

Estevão é, ao mesmo tempo, 
narradora, psicóloga e consci-
ência, que vai levantar questio-
namentos e levar dados jorna-
lísticos para a história”, explica 
o diretor Isaac Bernat.
PARA LEONARDO BRUNO, 
coautor da peça, o espetáculo 
quer levar o espectador a pen-
sar sobre o amor entre pais 
e filhos e a diferença entre os 
nossos sonhos genuínos e aque-
les que herdamos da família. 
“Estamos em um momento de 
pandemia, com sentimentos 
como o luto, o medo, a triste-
za a revolta, muito aflorados. E 
essa peça faz um retorno a um 
dos nossos sentimentos mais 
primitivos, que é o amor pela 
mãe e pelo pai. Temos a vonta-
de de que a história faça o es-
pectador abrir seu leque de afe-
tos neste momento tão difícil”, 
observa.
PÃO E CIRCO foi um espe-
táculo idealizado para os pal-
cos e adaptado para o forma-
to virtual devido à pandemia. 
A obra foi filmada em dois 
dias no Centro Coreográfico da 
Cidade do Rio de Janeiro, em 
julho de 2021. “Essa experiên-
cia foi muito interessante por-
que tivemos um diretor de te-
atro e um de cinema, então a 
gente fez uma mistura de ver-
dade dessas duas linguagens 
e pensamentos e não apenas 
um registro da peça. Filmamos 
plano a plano!”, comenta o ci-
neasta Cavi Borges. Também 
fizeram parte da equipe cria-
tiva Doris Rollemberg (cená-
rio), Bruna Falcão (figurino), 
Charles Kahn (direção mu-
sical), Andrea Jabor (prepa-
radora corporal) e Aurélio de 
Simoni (iluminador).
PÃO E CIRCO tem sessões as 
sextas, sábados e domingos, a 
partir das 18 horas, até 3 de ou-
tubro. O vídeo ficará disponível 
por 24 horas. Os ingressos cus-
tam 20 reais e 10 reais (meia). 
Vendas pelo Sympla (www. 
sympla.com.br).
QUAL A IMPORTÂNCIA de 
um festival de circo em meio ao 
isolamento que estamos viven-
do? Como a tecnologia pode ser 
usada para unir artistas e pú-
blico, neste momento? É com 
o objetivo de trazer essas e ou-
tras perguntas para os palcos 
e para o debate que o Circos – 
Festival Internacional Sesc de 
Circo chega a sua sexta edi-
ção, entre 28 de agosto e 4 de 
setembro, de forma totalmen-
te on-line, com criações iné-
ditas, além de uma série de 

atividades formativas para to-
dos os públicos.
“APESAR DO DISTANCIA-
MENTO, a arte segue sen-
do um respiro e proporcionan-
do encontros nas mais variadas 
plataformas on-line, chegan-
do a diversas pessoas a partir 
do campo criativo, potente e 
inventivo que é o digital, com 
suas presencialidades possí-
veis”, afirma Danilo Santos de 
Miranda, diretor do Sesc São 
Paulo. E complementa: “Frente 
aos novos desafios, o Sesc segue 
cumprindo sua missão de fo-
mentar a difusão cultural e ar-
tística, e também as interlocu-
ções, os encontros, as vivências 
e reflexões.”
A PROGRAMAÇÃO tem onze 
espetáculos, sendo que quatro 
deles são estreias mundiais e ou-
tros três apresentados pela pri-
meira vez de forma virtual. São 
mais de duas dezenas de atra-
ções ao vivo, entre espetáculos 
transmitidos a partir de unida-
des do Sesc SP e outras mais de 
50 atividades gravadas, além de 
inúmeras ações formativas e en-
contros entre profissionais de 
várias partes do mundo. Todas 
as exibições acontecem a partir 
do youtube.com/SescSP em dias 
e horários disponíveis no site 
circos.sescsp.org.br.
DESPEDINDO-SE DA TEM-
PORADA, podemos assistir 
Desfazenda - Me enterrem fora 
desse lugar, com dramaturgia 
livremente inspirada no filme 
Menino 23: Infâncias Perdidas 
no Brasil, de Belisario Franca 
(@belisariof). As apresentações 
acontecem até 30 de agosto.
SEGUNDA MONTAGEM d’O 
Bonde e primeiro espetáculo 
adulto do coletivo teatral pau-
lista, a peça filme Desfazenda 
- Me enterrem fora desse lugar 
concentra sua ação na história 
dos personagens 12, 13, 23 e 
40, pessoas pretas que quando 
crianças foram salvas da guer-
ra por um padre branco, e vi-
vem numa fazenda, cuidando 
das tarefas diá rias, supervisio-
nadas por Zero.
O PADRE nunca sai da cape-
la, a guerra nunca atingiu a 
Fazenda, e sempre que os por-
quês são questionados, o sino 
soa e tudo volta a ser como an-
tes (quase sempre). É a primei-
ra direção da Roberta Estrela 
D’Alva fora do Núcleo Bar-
tolomeu de Depoimentos e a di-
reção musical é da atriz, com-
positora e DJ Dani Nega. Mais 
informações nas redes sociais 
d’O Bonde: Facebook.com/ 

coletivoobonde, e Instagram 
@0__bonde.
O FESTIVAL E(S/X)TIRPE 
- Encontro Para Celebração e 
Rito, do grupo de teatro Conta-
dores de Mentira, pode ser visto 
até 29 de agosto. O evento pro-
move mais de 50 atividades on
-line e gratuitas, entre espetá-
culos, oficinas, ritos e palestras.
PARTICIPAM DESTA EDI-
ÇÃO grupos e artistas do Brasil, 
Peru, México, Argentina, Cuba, 
Pa raguai, Equador, Espanha, 
Mo çam bique e Colômbia, como 
Grupo Yuyachkani, do Peru; 
Vi viam Martinez da Casa de 

las Américas - Cuba, Ales san-
dra Leão, de Recife; Antô nio 
Nóbrega, de São Paulo; Geor-
gette Fadel e Lincoln Antônio, 
de São Paulo; Residui Teatro, da 
Espanha; En semblaje Teatro, 
da Colômbia; Rosa dos Ventos, 
de Presidente Prudente; Tiche 
Viana, do Bar racão Teatro de 
Campinas; e muitos outros gru-
pos e artistas, totalizando 50 
atividades distribuídas em 17 
dias de festival.
NA PROGRAMAÇÃO, micro 
performances reunindo artis-
tas e fazedores culturais de va-
riadas linhas da arte num de-
safio de criar uma proposição 
artística em vídeo com o tema 
do festival em apenas 59 segun-
dos. Trata-se de um suspiro po-
ético em meio ao grande mar 
de ações. Esta ação recebeu o 
nome de Arrisca, sendo exibida 
pelo Instagram.
EM INSERÇÕES POÉTI- 
CAS, artistas de outras partes 

do mundo em um desafio de 
criar um “rito” em formato 
audiovisual. Em todas as edi-
ções do festival, o grupo cria 
grandes banquetes artísticos 
onde artistas, grupos e públi-
co são envoltos numa atmosfe-
ra ancestral de cantos, danças, 
declamações, comida, bebi-
da, teatro e vida emaranha-
dos num único espaço e tempo. 
Como a edição atual é realiza-
da de forma digital, os grupos 
foram convidados a criarem, 
em seus territórios, as pos-
sibilidades de ações que pos-
sam revelar um pouco desta 

mesma atmosfera antes criada 
presencialmente.
EM RITOS, demarcações, con-
testações, vitalidade e trans-
cendência. Respeitando o con-
texto atual de pandemia, a 
ideia foi marchar desde Suzano 
até a nascente do Rio Tietê, so-
mando assim mais de 550 mil 
passos, número equivalente à 
quantidade de brasileiros mor-
tos até agora em decorrência 
do coronavírus. No percurso de 
três dias, o grupo deixa na tra-
jetória pequenos atos poéticos 
pelas ruas, casas e mata.
A PROGRAMAÇÃO do E(S/X) 
TRIPE - Encontro Para Cele-
bra ção e Rito vai até 29 de 
agosto no YouTube Contadores 
de Mentira. Mais informações 
em www.festivalesxtirpe2021. 
com. Redes sociais: Fa ce book: 
www.facebook.com/Teatro 
Contadores/, e Instagram: www.
instagram.com/contadores 
dementira/
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Cena de Pão e Circo, a história emocionante de um goleiro carioca
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Cena de Bloom - Caminhos e Encontros, da Cia La Mala, 
atração do Festival Internacional Sesc de Circo


