
 

 

 

 

Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e 
enganarão a muitos. E, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. (MATEUS 24:10-12) 

ltíssimo é o primeiro espetáculo da 

TREMA! Plataforma de Teatro, núcleo 

desenvolvedor das artes cênicas sediado 

em Recife/Brasil. Ao longo dos últimos 

anos, o encenador Pedro Vilela em 

parceria com o dramaturgo paulista Alexandre dal 

Farra, vem investigando o comércio sobre a fé em 

nosso país, a partir da compreensão e estudos de 

processos de espetacularização nas religiões 

neopentecostais.  

Discute, portanto, a construção doutrinária 

destas organizações que estão ali para atender a 

uma cultura predominantemente hedonista onde 

o “cristo” é materializado nestes locais pelo 

sacrifício pessoal. Ou seja, o fiel oferece sacrifícios 

na forma de ofertas em dinheiro, promessas e 

jejuns. E, em troca, espera a ação sobrenatural 

sobre a sua vida. Ou melhor, investimento feito, 

“semente plantada” ele DETERMINA a sua 

própria vitória (em Cristo?), investindo também 

no radicalismo doutrinário, combatendo lutas e 

avanços democráticos de nosso país.  

O espetáculo foi desenvolvido ao longo de dois 

anos entre leitura bibliográfica sobre o assunto, 

visitas a templos de igrejas em diferentes partes 

do país e encontros presenciais em Recife e São 

Paulo, entre Vilela e Dal Farra.  

O trabalho marca o retorno aos palcos de Pedro 

Vilela que durante mais de dez anos esteve à 

frente como Gestor e Diretor Artístico do 

Grupo Magiluth, um dos principais coletivos 

teatrais do Brasil. ALTÍSSIMO coloca em cena os 

bastidores da criação espetacular, resgatando a 

percepção do espetáculo e do texto como 

construção intencional. Ao apagar as fronteiras 

entre público e plateia, lembra constantemente 

o espectador que ele está no teatro, interpondo 

narradores entre a ação representada e aquele 

que a assiste, pervertendo a configuração 

tradicional de categorias dramáticas como 

tempo, espaço, ação e diálogo. 
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EQUIPE DE CRIAÇÃO 

 

 

PEDRO VILELA 

Formado em Educação Artística pela Universidade Federal de Pernambuco 

(2006), atualmente é Mestrando em Artes Cênicas pela Universidade Federal 

da Bahia. Com o Grupo Magiluth, dirigiu os espetáculos O Canto de Gregório, 

Aquilo que meu olhar guardou para você, Luiz Lua Gonzaga e Viúva, porém honesta, 

com o qual recebeu da APACEPE, os prêmios de melhor espetáculo e direção. 

Em 2012 foi escolhido entre 13 latino-americanos para integrar o WEYA – 

World Event Young Artist, encontro mundial de jovens criadores em Londres, 

e no ano seguinte foi apontado pela revista especializada em teatro, Antro 

Positivo, como um dos principais diretores do país (ed. Setembro 2013). É 

curador do TREMA! Festival, além de ensaísta e crítico colaborador da Revista 

Continente. Tem palestrado em importantes eventos do país sobre métodos 

de criação e gestão no teatro, tal como no Seminário Palco Giratório (São Luís-

MA) e Festival Santiago a mil (Chile).  

 

ALEXANDRE DAL FARRA 

Doutorando pelo PPGAC da ECA/USP, Alexandre é mestre pelo DLM - FFLCH, 

USP.  Vencedor do prêmio Shell de melhor autor em 2012, pela peça "Mateus, 

10", é escritor, dramaturgo e diretor. Por suas peças, foi indicado diversas vezes 

para todos os prêmios importantes do país, tais quais, prêmio APCA, Aplauso 

Brasil, Prêmio Governador do Estado de São Paulo, Shell e Questão de Crítica. 

Recentemente, escreveu as seguintes peças: Trilogia Abnegação (para o Tablado 

de Arruar); Teorema XXI (para o grupo XIX, em 2015); O Filho (para o Teatro 

da Vertigem, em 2016); BRUTO (em 2015, a convite do SESI-SP). Lançou em 

2013 o seu primeiro romance, "Manual da Destruição" (Hedra). Em 2011 

participou, como convidado, do Theatertreffen, o mais importante festival de 

teatro em língua alemã. Tem mais de 15 peças teatrais encenadas por diversos 

diretores brasileiros e internacionais, tendo sido o primeiro brasileiro a ser 

traduzido e publicado pela renomada editora francesa Les Solitaires Intempestifs. 

FICHA TÉCNICA 

 

Encenação e atuação | Pedro Vilela   

Dramaturgia | Alexandre Dal Farra 

Assistente de encenação | Thiago Liberdade 

Consultoria de encenação | Marcondes Lima 

Cenografia, desenho de luz e som | Pedro Vilela 

Design gráfico | Thiago Liberdade 

Produção | Mariana Rusu 

Realização | trema! plataforma de teatro 



 

 

 

 

 
CRÍTICAS 

 

 

¨Não sejamos ingênuos. É certo que a laicidade do Estado brasileiro só 

existe no texto constitucional. Na prática, as religiões cristãs estão 

sempre presentes nos centros de poder e de decisão política. A 

começar pela inscrição “sob a proteção de Deus”, no preâmbulo da 

Carta Magna, a Lei maior do país. Para não falar do  “Deus seja 

louvado” inscrito nas cédulas de Real e dos crucifixos, das divindades 

e de Bíblias em órgãos públicos, assembleias legislativas, câmaras 

municipais, fóruns, tribunais. O Supremo Tribunal Federal (STF), a mais 

alta instância do poder judiciário no Brasil, por exemplo, exibe em seu 

plenário um crucifixo um pouco acima do brasão da República. 

 

Diante desse contexto que faz parte da nossa atual conjuntura política, 

caótica, conservadora e reacionária, com traços de um fascismo 

emergente, Pedro Vilela, da TREMA! Plataforma de Teatro, nos 

oferece o solo ALTÍ$$IMO, por ele dirigido e com texto do paulista 

Alexandre Dal Farra. O discurso cênico, ao mesmo tempo em que 

propõe um mergulho nos meandros do uso mercantilista e político da 
fé, pode ser lido como uma tomada de posição, de resistência à 

cristocracia que está se instaurando no país.¨ 

 

(Elton Bruno Siqueira - Doutor em Letras (UFPE) e Professor da 

Licenciatura em Teatro (UFPE) / em http://4parede.com/critica-

altiimo-um-ato-de-resistencia-estetica-e-politica/) 

 

+ 
 

¨Em um texto chamado Capitalismo como religião, o filósofo Walter 

Benjamin considera que o capitalismo ocupou o lugar da religião, mas 

com uma cruel diferença: o culto, na religião do capitalismo, não tem 

nem sonho nem piedade. Nessa religião, a transcendência de Deus  

decai, mas ele não está morto. Giorgio Agamben completa: “O 

capitalismo é uma religião que tem como objeto o dinheiro, e como 

liturgia, o trabalho”. Na última cena do espetáculo, o ator Pedro 

Vilela tenta acabar com o que chama de “resíduo último de Deus”: 

o dinheiro. Essa é a grande blasfêmia do espetáculo, passível até de 

ser considerado um crime.¨ 

 

(DURVAL CRISTÓVÃO, diretor e ator teatral, professor de Teatro 

e Filosofia.– em www.revistacontinente.com.br/secoes/resenha/tem-

sabor-de-fel) 
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NECESSIDADES TÉCNICAS 

 

Espaço: 8m x 6m. Frontal. Piso com Linóleo. 

Espetáculo intimista, para teatros de pequeno ou médio porte. Público máximo de 200 pessoas por sessão. 

Iluminação: 13 PC´S | 20 PARES # 5 | 06 Elipsoidais | 05 Peam-Beam´s | 02 Set-light´s | 01 Máquina de Fumaça 

(potência mínima de 1500W) | 02 Torres | Console de Luz de 24 canais digital (Indicado ETC Smart Fade) 

Som: Mesa de Som (Mínimo de 06 canais), P.A. compatível com espaço, 02 caixas de retorno e Medusa para ligara 

microfones de cena. 

* GRUPO LEVA OS MICROFONES E CABOS. 

Vídeo: 01 Projetor (mínimo de 3200 lumens), Suporte para prender projetor na vara de cenário e Cabo VGA 

necessário para operação de projetor na cabine. 

Tempo de montagem: 10 h 

Tempo de desmontagem: 2h 

 

TRASLADO 

Viajam 03 pessoas (ator + técnico + produtor) 

O grupo despacha uma mala de 20kg com material de cena. 

 

ROOM-LIST 

01 Quarto Single 

01 Quarto Duplo (cama casal) 

 

ALIMENTAÇÃO 

Diárias de R$ 60 (per diem por pessoa) ou Restaurantes conveniados pelo festival. 
  



 

 
 
 
 
 

 

MATERIAIS A SEREM PROVIDENCIADOS PELA PRODUÇÃO DO EVENTO 

 
 
 

01 Cadeira de Madeira (modelo abaixo) 

 
 
 

01 Placa de Madeira Clara (MDF ou 
Compensado) 

1,40m x 0,90m x 0,8mm / 03 furos 
*madeira utilizada para projeção. 

 
 
 

 
10 kg de Sal Grosso para Churrasco 

*as pedras de sal devem ser grandes 

 
 

 
 

 
 
 

48 Garrafas plásticas de água 
12 de 1,5lt e 36 de 500 ml 

*atenção: a marca da de 1,5lt e de 500ml devem 
ser iguais, com mesmo formato 

 

 
 
 

01 cordeiro morto 
 sem cabeça e sem parte interna 

** peso indicado de 10kg 

 
 
 

01 garrafa de vinho por sessão + 01 taça 

 
 

  



 

 

 
 

CLIPPING

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


