
Em 2012, um grupo de atores se uniu em Passos
com o desejo de formar uma companhia para pro-
duzir e realizar espetáculos teatrais. Um sonho e tan-
to,que,10anosdepois,estámaisconcretizadodoque
nunca. A Trupe Ventania tem orgulho de seu reper-
tório. "São nove integrantes, todos com distintas for-
mações,comdistintosperfis.Demodogeral, sãoato-
res que nasceram do teatro amador, com formação
empírica, muito ligados à música e à cultura popu-
lar, e isso se reflete nos espetáculos", conta o diretor
Maurílio Romão.

"Ogruponasceucomapropostadeexperimentar
possibilidadescênicas,tentandoentenderemseusin-
tegrantes qual a sua vocação. Entre os experimentos
feitos, o teatro popular foi apurando no gosto e lin-
guagemdogrupoquesetornousuaprincipalpesqui-
sa", acrescenta.

Passos,segundoMaurílio, tempredisposiçãopara
o teatro. "Muitos grupos já existiam por aqui, muitas
pessoas já semearam o teatro por aqui. Já tivemos
projetos como Mostra de Teatro nas Escolas, para es-
colasestaduais,BrincandonoPalco,paraescolasmu-
nicipais, eu nasci dentro destes projetos, foi neles que
comecei no teatro”, recorda o diretor, mostrando a
importância desse tipo de inciativa.

Com a companhia, produz o Festival da Criança
no Teatro, já na sua oitava edição. “O projeto consis-
teemestabelecerasprimeiraspontesdacriançacom
o universo do teatro. Para Maurílio, “é preciso políti-
cas públicas dos municípios que potencializem e fi-
nanciem quem realiza e não de prefeituras que de-
sejam ser realizadoras, pois, ao final o mandato, vol-
tamos sempre à estaca zero".

No ano que vem, a companhia completa 10 anos.
Qual o balanço que você faz desse período? Pensava
em comemorar com algum projeto ou a pandemia,
que se arrasta, atrapalhou?
Dez anos de Trupe não poderá passar batido. Além
deumlivrodememórias,comeceiatrabalharnuma
adaptação para a rua de “A vida é sonho”, de Calde-
rón de la Barca. É um texto que sempre me inquie-
tou, porém nunca consegui enxergar tal como o au-
tor escreveu. Por isso, a necessidade de uma livre
adaptação,popularizandoe,derepente,remexendo
na tônica do texto: o sonho! Não tenho pensado na
pandemiacomoalgolimitante,naverdade,elapôde
revelar uma outra gama de possibilidades. Faremos
oespetáculode10anos,comousemrecursospúbli-
cos. Já produzimos muitos espetáculos de forma in-
dependente, acredito também nesta fórmula. Na

verdade,amaioriadosespetáculosnestes10anosfo-
ram produzidas de forma independente. Não estou
dizendo que não entramos em editais e nem muito
menos dizendo que são fundamentais para o fo-
mento. Estou dizendo que não ficamos esperando e
nem subjugados a alguma aprovação. Temos uma
autonomia de produção bem rara.

A companhia é sinônimo de determinação. Mesmo sa-
bendo que não havia perspectiva de reabertura, em
2014, vocês mobilizaram a sociedade civil e transfor-
maram o Teatro Rotary, que é também sede da com-
panhia. Com a pandemia, as coisas, especialmente
para o teatro, ficaram mais difíceis. Vocês ainda man-
têm o frescor da determinação? Como e por quê?
Para manter o teatro aberto, precisamos entender
a sua importância e tudo que ele impacta. Viver, in-
clusive numa cidade que tem um teatro de portas
abertas e atuante, foi uma condição para morar na
cidade. O teatro não é nosso. Alugamos, restaura-
mos e fazemos a sua gestão. Pretendemos ter uma
sede nossa, claro. Fico consternado ao ver espaços
culturais fechando, mas feliz de conseguirmos
manter o Teatro Gustavo José Lemos (Teatro Rota-

ry) “aberto”. Justificar os porquês de manter o tea-
tro sempre me pareceu uma defesa difícil e român-
tica, porque penso que não há justificativa maior
que os feitos gerados por espaços culturais.

Uma das grandes discussões é a questão da falta de
incentivos fiscais (estaduais e federais) para grupos
que não têm a projeção de companhias da capital, por
exemplo. O que você acha que deve ser feito para que
o poder público garanta a sobrevivência dos grupos e
a sobrevivência dos espaços?
PensoqueédeverdaUnião,estadoemunicípioasse-
gurarfomentosparaacultura,demodoqueoinves-
timento possa revelar um retorno para a economia
criativa. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, fez circular a
economiadessesetordemodosubstancialequeain-
da reverbera. Imagina essa injeção de recursos duas
vezesaoano.Nãovejooutramaneiraquenãosejado
maciço investimento, porém investimento mesmo,
que traga retorno, que engrandeça, que tenha crité-
rios de ação, não como assistencialismo cultural co-
mosãotratadososeditaisdemodogeral.Oassisten-
cialismo cultural é somente uma cortina de fumaça
que governos fazem para dizer que fazem algo pela
cultura,eissonãoéverdade.Linhasdecredito,finan-
ciamentos para a cultura seriam uma ótima manei-
ra de ter uma autonomia, se assegurar que empre-
sasculturaisnãofechem,quetrabalhadoresdacultu-
ra possam empreender. O teatro no interior de Mi-
nas é responsável por um movimento teatral orgâ-
nico,produzemincontáveisfestivais,grupos.Porém,
a política de descentralização ainda é pífia. Chegar
um edital no interior é coisa nova, é recente! Não es-
tou romantizando a dificuldade, não. Estou enalte-
cendoapenasosensodeurgênciaenecessidadeque
o artista do interior possui.

Há quatro anos vocês organizam o Festival Nacional
de Teatro de Passos e região. Qual a importância de-
le e os resultados do projeto?
Finalizamos a quinta edição do Festival Nacional
de Teatro de Passos em 25 de julho. O festival trou-
xe uma alcunha para a cidade que foi muito dese-
jada e trabalhada:“cidade de teatro”! O teatro aqui
acabou sendo algo buscado, desejado. Filas e filas
de pessoas para assistirem aos espetáculos, diver-
sos espaços públicos ocupados, lugares visitados
que nunca haviam recebido na vida um evento
cultural. O festival mudou a cara desta cidade. É
uma semana esperada no ano, algo está acontece
no pensamento crítico, na qualidade de vida, uma
explosão de sensações. Nas duas últimas edições

(2020 e 2021), foi completamente on-line, espetá-
culos gravados, não queríamos deixar de fazer ne-
nhuma edição. Foi muito difícil! Contamos apenas
com patrocinadores, nenhum recurso público,
mas precisava acontecer, precisa passar pela lin-
guagem que se apresentava no momento, precisa
se impor. Em 2021, começamos a produção sem a
ilusão de fim de pandemia, e buscamos algo ama-
durecido na linguagem, fizemos híbrido, com ce-
nas drive-thru, espetáculos virtuais, produzimos
na pandemia e com linguagem virtual, exposição
virtual, bate papos, oficinas presenciais, espetácu-
lo presencial, com direito a inauguração do Teatro
de Arena Paco, na Serra da Canastra. O evento mo-
vimenta a economia da cidade, aquece a referên-
cia de cada cidadão, “produz saúde mental”, para-
fraseando o amigo Clóvis Domingos.

“O gato malhado e a andorinha Sinhá” (2012), “Auto
da folia” (2013),“Auto da paixão” (2015), “Maria Pe-
regrina” (2020) e “Parece que foi ontem”(2021) es-
tão entre as montagens da companhia. Quais os crité-
rios de escolha de peças para formação de repertório?
Sempre um espetáculo nasce de uma necessidade.
Necessidade de experimento, necessidade lingua-
gem, de produção... Enfim, não existe um único cri-
tério. Os espetáculos que vão durar e ficar no reper-
tório até determinado tempo é absolutamente des-
conhecido, não há critério!

"Parecequefoiontem" estreouesteano.Comofoiaprodu-
ção do espetáculo na pandemia?
Foi um espetáculo escrito, criado e encenado dentro
da pandemia. Nasceu da necessidade de continuar,
de falar de alguma maneira das sensações inéditas
que estávamos sentindo. Foi um solo também pen-
sado para o momento. Produção pequena, ator e di-
retor. Fizemos para espaços alternativo e para a lin-
guagem virtual. Apresentamos para ambas as pla-
teias, física (para um número restrito de pessoas) e
virtual. Produzir este espetáculo neste período asse-
gurounãoenlouquecernaquelemomento,umaluz
de possibilidades e uma produção que nos manteve
no momento mais crítico.
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H E L V É C I O C A R L O S

❚ DOCUMENTÁRIO MUSICAL

““PPrroodduuzziirr uumm eessppeettááccuulloo nnaa ppaannddeemmiiaa aasssseegguurroouu nnããoo eennlloouuqquueecceerr””

Filme dirigido pelo músico Bruno Castro traz quatro inéditas de Dona Ivone Lara, cenas
de shows e momentos em que ela compunha em casa ou durante suas viagens pelo Brasil

Maurílio Romão, diretor da Trupe Ventania,
de Passos: companhia de teatro é símbolo

de resistência e amor ao palco

PIETTRO GARIBALDI/DIVULGAÇÃO

O baú da pioneira do samba
IRLAM ROCHA LIMA

Yvone Lara da Costa, ex-enfermeira e
assistente social integrante da equipe da
doutoraNisedaSilveiranoServiçoNacio-
naldeDoençasMentais,haviacompleta-
do55anosquandoentrouparaahistória
da música popular brasileira com o no-
me artístico de Dona Ivone Lara. Em sua
trajetóriaartísticadequatrodécadas, lan-
çou 16 discos e emplacou clássicos do
samba – entre eles, “Alguém me avisou”,
“Sonho meu”, “Acreditar”, “Minha verda-
de”e“Sorriso negro”.

Primeira mulher a fazer parte da ala
de compositores de uma escola, a Impé-
rio Serrano, a carioca nascida em Oswal-
do Cruz – bairro vizinho de Madureira –
recebeu o título de Grande Dama do
Samba. Morreu em 16 de abril de 2018,
deixando um rico legado. Parte dele está
reunido em “Baú da Dona Ivone”, docu-
mentário produzido e dirigido por Bru-
no Castro, cavaquinista que integrava a
banda da artista, de quem se tornou par-
ceiro e um dos melhores amigos.

O documentário, que celebra o cente-
nário de Dona Ivone, nascida em 13 de
abril de 1921, traz gravações de apresen-
tações e depoimentos de vários artistas.
O lançamento é do Music Box Brazil, ca-
nalporassinaturadedicadoàmúsicabra-
sileira,eestádisponíveltambémnaVivo
TV, Claro HD/Net e Claro Net.

Em abril, foi lançado o EP homônimo,
com vários convidados. “Dois corações
abrindo a manhã”(parceria de Dona Ivo-
ne com Bruno Castro e Rildo Hora) é in-
terpretada por Maria Rita.“Já é hora”(de-
laedeBrunoCastrocomSerginhoProcó-
pio) chegou na voz de Xande de Pilares.
“Quinze anos após o centenário”(de Do-
naIvone,BrunoCastroeZéLuizdoImpé-
rio) foi gravada por Dudu Nobre e Preti-
nho da Serrinha. Fundo de Quintal com-
parece com“Os espaços para sonhar”(de
Dona Ivone e Bruno Castro).

Completamorepertório“Nasescritas
davida”,comBrunoCastro,queelaregis-
trouaoladodeGilbertoGil,e“Silêncioda
passarada”(deBrunoCastroeSiraninho),
na voz de Dandara Mariana.

“O material do 'Baú' foi gravado em
2021 e tem imagens do meu acervo pes-
soal”, conta Bruno Castro. Nesta entrevis-
ta, o diretor revela como a Grande Dama
do Samba marcou a sua vida.

Quando você se aproximou de Dona Ivo-
ne Lara?
Fui indicado pelo cavaquinista Mau-
ricio Verde a fazer alguns trabalhos

com Dona Ivone Lara em meados da
década de 1990, já que ele tinha agen-
das casadas com Altamiro Carrilho e
João Nogueira.

Como era a sua relação com ela?
Relação de muita amizade e respei-
to que durou 20 anos, trabalhando
muito em shows, viagens, palestras
e composições. Ela representou pa-
ra mim uma faculdade informal de
vida e de música. Sou grato por es-
sas páginas que Dona Ivone me aju-
dou a escrever. Ela era um ser hu-
mano diferenciado.

Qual é o legado da Grande Dama do
Samba?
Ela foi precursora sem ser panfletária.
Agiadeformanatural.Olegadodelaéin-
comensurável na área da música, da en-
fermagem e da assistência social. São fi-
gurasqueaparecemde100em100anos.

O acervo dela passou a ser administrado
por você?
Não. O acervo é administrado pela fa-
mília Lara. Sou muito próximo e ami-
go de todo o clã Lara. Tudo o que faço
discuto com eles e com a Miriam Sou-
za, a empresária dela, que fez muito pe-

la Dona Ivone. Tenho muito material,
pois foram muitos anos trabalhando
com Dona Ivone. Procuro retribuir, de-
volver ao público todo o aprendizado
que tive.

Como foi a produção do documentário?
O documentário é assinado por mim.
Mistura clipes musicais com depoi-
mentos relevantes de artistas, familia-
res, músicos e da equipe em geral. Um
registro necessário, o qual me orgulho
de ter feito e de ter tido a colaboração
de tantos amigos queridos que amam a
música e, em especial, o samba!

O filme traz algo que fãs e o público não
conheciam?
Certamente. Destaco os clipes de qua-
tro obras inéditas que foram interpre-
tadas por Xande de Pilares, Dudu No-
bre e Pretinho, Dandara Mariana e Gru-
po Fundo de Quintal, além de imagens
do meu acervo, mostrando momentos
de criação em viagens e também na re-
sidência dela.

MUSIC BOX BRAZIL/REPRODUÇÃO

RADAR RECORDS/DIVULGAÇÃO

“BAÚ DA DONA IVONE”
● Documentário dirigido por Bruno Castro.
40 min. Lançamento do canal Music Box
Brazil, disponível na Vivo TV, Claro HD/Net e
Claro Net
● EP com 18 faixas, lançamento da Radar
Records. Disponível nas plataformas digitais

O cavaquinista e
diretor Bruno Castro

diz que Dona Ivone
Lara “era um
ser humano

diferenciado”


