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DEPOIS DE ESTREAR na 
Ocupação Mirada 2021, reali-
zada pelo Sesc SP, Chega de 
Saudade!, d’Aquela Cia, tem 
temporada virtual no canal de 
YouTube da cia no período de 
1º a 13 de dezembro, as quar-
tas, quintas e sextas-feiras, às 
21 horas; sábado e domingos, 
com duas sessões (às 18 e às 21 
horas); no dia 13 a transmissão 
acontece às 21 horas. A direção 
é de Marco André Nunes e o tex-
to de Pedro Kosovski.
NOS DIAS 11 e 12 de dezem-
bro, após a sessão das 21 ho-
ras, haverá um bate-papo do di-
retor e convidados. E nos dias 
13 e 14 de dezembro, a partir 
das 18 horas, o grupo faz a ofi-
cina Processos Criativos d’Aque-
la Cia - Chega de Saudade! Os 
encontros acontecem via Zoom e 
para inscrição é necessário en-
viar e-mail para jack@corpo 
rastreado.com com o assunto 
“oficina - chega de saudade!”. Os 
participantes poderão comparti-
lhar com o grupo questões rela-
cionadas à memória e à fabula-
ção como vetores dos processos 
criativos. A estreia e temporada 
do espetáculo tem a apresenta-
ção do Ministério do Turismo e 
patrocínio da Eletrobrás Furnas.
CHEGA DE SAUDADE! 
Neste novo trabalho, o grupo re-
toma (ficcionalmente) persona-
gens, biografias e memórias da 
Bossa Nova, na emergência de 
um Rio de Janeiro do “amor, do 
sorriso e da flor”, dos anos 1950 
e 1960, em uma versão somente 
com atrizes e atores negros - no 
elenco estão Flávio Bauraqui, 
Vilma Melo, Andrea Bak, Hugo 
Germano, Matheus Macena, 
Muato e Ona Silva.
REMONTANDO A BOSSA 
NOVA. O movimento criado nos 
anos 1950 por jovens brancos e de 
boas condições financeiras, que 
falavam de temas banais como o 
amor e tinham como cenário as 
praias do Rio de Janeiro, trou-
xe inovação à música brasileira e 
criou novas formas de batidas de 
violão e de harmonia. Na versão 
d’Aquela Cia, personagens reais 
como João Gilberto, Roberto 
Menescal, Sylvia Telles, Nara 
Leão e Carlos Lyra ganham ver-
sões encenadas por atores ne-
gros. Ao mesmo tempo que, do 
seu modo, o coletivo presta uma 
homenagem à Bossa Nova já em 
seu título, o ponto de exclama-
ção anuncia para onde caminha 
o espetáculo.
A PEÇA FILME é dividida 
em três, com nomes que se re-
ferem a “o amor, o sorriso e a 
flor” - segundo álbum de João 
Gilberto (lançado em 1960) e 
cujo verso está também na can-
ção Meditação. O espetáculo co-
meça com a recriação ficcional 
de um sarau no apartamento da 
jovem Nara Leão, nas criações 
de canções como Desafinado (de 
João Gilberto), O Barquinho (de 
Roberto Menescal) e Garota de 
Ipanema (de Tom Jobim).
NA SEGUNDA PARTE de 
Chega de Saudade! esses jo-
vens saem dos apartamentos 
onde os encontros aconteciam 
para um teatro (vazio), na busca 
pela produção de um documen-
tário sobre o período, com os 
artistas se questionando como 
aqueles jovens dos anos 1950 
veriam este futuro, tão distan-
te do sonho de Brasil que eles 
cantaram.
NA TERCEIRA, finalizados os 
trabalhos de captação, o elenco 
fala sobre suas próprias expe-
riências na criação do espetácu-
lo e suas relações com o tema e 
o momento.

ALÉM DAS ENCENAÇÕES, 
Chega de Saudade! faz uso de 
materiais de arquivo como foto-
grafias e matérias de jornais que 
mostram a construção da cena 
cultural e estética daquela na-
ção, hoje um tanto distante de-
vido aos traumas políticos, ra-
ciais e sociais.
CHEGA DE SAUDADE!, no 
YouTube d’Aquela Companhia, 
tem apresentações sexta-feira, 
às 21 horas, sábado e domingo, 
às 18 e 21 horas; dia 13 de de-
zembro, às 21 horas. Grátis.
NO TERREIRO DE YAYÁ, 
o novo trabalho da Cia Clã do 
Jabuti, mergulhou nas histórias 
do brinquedo popular, principal-
mente o Reisado, para tratar de 
um assunto a um só tempo par-
ticular e universal, a passagem 
da infância para a adolescência. 
A história usa essa festa do rei-
sado, realizada tradicionalmente 
no interior do Ceará, na região do 
Cariri, para conduzir a persona-
gem principal nessa jornada de 
aprendizados e encantamentos. 
A estreia aconteceu em 9 de de-
zembro e segue em cartaz até 19 
de dezembro, pelo Youtube.com/
cladojabuti, com retransmissão 
pelas redes sociais de Teatros e 
Casas de Cultura municipais.
CONTEMPLADO pelo 34º 
Edição do Programa Municipal 
de Fomento ao Teatro, o pon-
to de partida para este trabalho 
foi o livro Terra De Cabinha: 
Pequeno Inventário Da Vida De 
Meninos e Meninas Do Sertão, e 
o documentário Reis e Meninos, 
ambos da jornalista e pesqui-
sadora Gabriela Romeu. A par-
tir desses trabalhos, que trazem 
histórias, versos e adivinhas 
dos ‘cabinhas’, apelido dado às 
crianças na região do Cariri, a 
pesquisa trouxe um diálogo com 
a região e a cultura popular, 
com mestres e mestras do local.
PARA A DIRETORA e dra-
maturga Antônia Mattos, o li-
vro e o filme de Gabriela Romeu 
também a lançaram em um en-
contro com sua própria história 
ancestral. “Queria fazer uma 

homenagem a minha avó, que 
havia acabado de fazer sua pas-
sagem, quando encontrei o tra-
balho de Gabriela Romeu vivi 
um reencontro com a minha fa-
mília, com histórias que minha 
mãe contava, versos que minha 
avó cantava, com lembranças do 
Ceará, onde nasci. Sempre digo 
que a ancestralidade trabalha 
de um jeito invisível. De algu-
ma forma, a história da Maria, 
seu rito de passagem, me reco-
nectou com o lugar de onde eu 
vim”, afirma.
NO TERREIRO DE YAYÁ 
narra a história da menina 
Maria, que, como dita a tradi-
ção, está prestes a entregar sua 
coroa de reisado e assumir outro 
lugar nesse tradicional folgue-
do. Ao mesmo tempo, no terrei-
ro de Yayá, sua avó, estranhos 
acontecimentos lançam a me-
nina em uma jornada pelo ser-
tão. “O enredo e o processo da 
pesquisa giraram em torno des-
sa menina que resiste a passar a 
coroa”, diz a escritora.
NA TRAVESSIA, Maria segue 
acompanhada por uma trupe de 
artistas, seus comparsas cabi-
nhas, que cruzam arraiais, roça-
dos assombrados por injustiças, 
histórias de dar medo e uma noi-
te sem fim.  Esse percurso é tam-
bém guiado por algumas pergun-
tas que fizeram parte do processo 
do grupo: O que significa perder 
a infância? E qual é o rito desta 
passagem? Tudo isso pode acon-
tecer em meio a uma festa?
A PEÇA FILME foi registra-
da no sertão do Cariri. Depois 
de um ano de encontros virtuais, 
por conta da pandemia, a equi-
pe viajou ao local e a peça filme 
tem as cores da região e a partici-
pação de alguns personagens lo-
cais. As gravações aconteceram 
em Juazeiro do Norte no bairro 
de João Cabral, sede do Reisado 
dos irmãos; no Crato, no terrei-
ro do Mestre Aldenir e da Mestra 
Zulene; e em Nova Olinda, 
na Fundação Casa Grande - 
Memorial do homem Kariri.
“DEPOIS DE PASSAR por 

esses lugares, a sensação é de 
que a peça filme ganhou novo 
sentido, novas cores, respira o 
ar do Cariri, e as personagens 
se encontraram: as reais e as 
que estão nos corpos dos intér-
pretes. A passagem pelo Cariri 
foi uma experiência profunda e 
bonita, é como se a gente tives-
se com o esqueleto do filme e ele 
ganhasse o sopro da vida”, colo-
ca Antônia Mattos.
COM INTERPRETAÇÕES de 
Fagundes Emanuel, Isabela Pi-
colotte, Laruama Alves, Li lyan 
Teles, Renato Macedo e Rubens 
Alexandre, a peça filme pode ser 
assistida no canal de YouTube do 
Clã do Jabuti, dias 9 e 12 de de-
zembro, às 19 horas, com retrans-
missão pelo Facebook da Casa M’ 
Boi Mirim. Dias: 10 e 11 de de-
zembro, às 19 horas, com retrans-
missão pelo Facebook do Centro 
Cultural Santo Amaro; dias 16 e 
17 de dezembro, às 19 horas, com 
retransmissão pelo Facebook do 
Espaço Cultural CITA, e dias 18 
e 19 de dezembro, às 16 horas, 
com retransmissão pelo Facebook 
Teatro João Caetano.
O ENCONTRO da doce Flor-
bela com o atrapalhado e medroso 
Renê, e sua fiel e corajosa escudei-
ra Clarinha, é o mote de Florbela e 
Todas as Palavras do Mundo, se-
gundo espetáculo da Cia. Teatro 
de Romance, grupo teatral for-
mado em 2008 pelos atores Denis 
Antunes e Gabrielle Araújo. A 
peça conta com Tadeu Pinheiro - 
ator, palhaço e arte-educador, na 
direção e que assina junto com 
Denis Antunes a dramaturgia.
A ESTREIA E TEMPORADA 
da peça - de 4 a 19 de dezem-
bro - marcam a retomada da 
programação infantil presen-
cial no Centro Cultural São 
Paulo (Rua Vergueiro, 1.000, 
Paraíso). As sessões acontecem 
aos sábados e domingos, às 16 ho-
ras, com ingressos vendidos pela 
plataforma Sympla a 20 reais e 
10 reais (meia).
FLORBELA E TODAS AS 
PALA VRAS DO MUNDO é 
permeada por canções interpre-
tadas pelos próprios atores em 
cena, e faz do jogo com as pala-
vras o grande protagonista da 
história. A história leva o públi-
co a (re)visitar lugares e emoções 
reconhecidos por todos, tanto os 
adultos, quanto os jovens.
FLORBELA (vivida por Fer-
nan da Zaborowsky), conhe-
ce todas as palavras do mundo 
através de seu pai (Alexandre 
Bamba). Ao conhecer Renê (De-
nis Antunes) e Clarinha (Ga-
brielle Araújo), ela é chamada a 
vivenciá-las. Juntos, os três ami-
gos enfrentam todas as grandes 
descobertas da humanidade: o 
amor, a família, a perda e a ami-
zade. Repleto de musicalidade e 
poesia, o trio faz das memorias 
da infância um lugar cheio de 
aventuras e descobertas.
FLORBELA E TODAS AS 
PALA VRAS DO MUNDO fala 
do tempo de um encontro. O en-
contro destes três amigos que 
juntos vão se descobrindo e re-
descobrindo na medida que se 
aventuram pelo mundo: o pri-
meiro amor, a primeira paixão, 
a descoberta da morte e a rela-
ção com os pais.
A MÚSICA entra na peça como 
um elemento fundamental para 
a história. A cada momento vi-
vido pelo trio de amigos, a mú-
sica encaminha-os a ação, de 
modo efetivo e afetivo. A tri-
lha serve como referência prin-
cipal durante as passagens (de 
tempo e de cena), além de in-
troduzir e desenvolver as ações 
dramáticas.
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Artigos de Natal produzidos no 
sistema prisional de SP podem 
ser adquiridos em e-commerce

Reeducandas da Peniten-
ciária Feminina de Sant’Ana 
e da Penitenciária Feminina II 
de Tremembé estão produzin-
do artigos de decoração para o 
Natal que estão a venda em sis-
tema de e-commerce. São itens 
como: guirlandas, enfeites de 
porta e conjuntos de jogo ame-
ricano, com preços a partir de 
R$10,00.

Essa é uma das atividades 
do Programa Arcos - Escola de 
Empreendedorismo em Arte, 
iniciativa da Fundação “Prof. 
Dr. Manoel Pedro Pimentel” 
- Funap, que permite a 

qualificação profissional, atra-
vés de técnicas de artesanato. 
Os produtos estão a venda em 
uma plataforma exclusiva aces-
sada pelo endereço eletrônico: 
www.funap.com.br.

Os produtos são enviados 
via Correios para todo o Brasil 
ou podem ser retirados a pedi-
do na sede da Funap, no Centro 
da cidade, próxima à estação 
São Bento do Metrô.

A renda das vendas dos pro-
dutos será investida nos pro-
gramas e projetos de reintegra-
ção social desenvolvidos pela 
Funap.


