


infância
com Ney Piacentini (cia do latão)
e Alexandre Rosa

teatralização musicada a partir 
da obra homônima de Graciliano Ramos



No dia 9/01/2022 o espetáculo “INFÂNCIA” de  Ney Piacentini (Cia do Latão) e  Alexandre 

Rosa abre a programação de 2022 do Teatro Vila Velha. A apresentação única acontece 

às 16h, e contará também com roda de conversa sobre a obra de Graciliano Ramos, com 

participação da pesquisadora e neta do autor, Elizabeth Ramos, além do lançamento do livro 

“[Des]aprendizagens: textos sobre atuação” do ator Ney Piacentini. Os ingressos estão à 

venda somente pelo sympla.com.br/vilavelha e quem comprar ainda até 31/12 garante 

um preço promocional no primeiro lote (R$10 meia, R$20 inteira). 

http://Sympla.com.br/vilavelha


Com apoio da Companhia Teatro dos Novos e do Teatro Vila Velha, o 

espetáculo “Infância” do ator Ney Piacentini (Cia do Latão) e do músico 

Alexandre Rosa abre a temporada de verão do Teatro Vila Velha em 2022.

Infância é a transcrição cênica e musical a partir do livro homônimo de 

Graciliano Ramos, publicado em 1945. No romance o escritor alagoano 

descreve seus primeiros anos de vida até a puberdade: a dura vivência com 

a família, a difícil alfabetização e sua gradativa aproximação aos livros. 

Sem perder o primor literário, o leitor acompanha a trajetória rudimentar 

do garoto no interior dos Estados de Alagoas e Pernambuco e o incipiente 

surgimento de uma criatura interessada no mundo das letras. A adaptação 

do livro à cena, vem sendo experimentada sob diversos ângulos, como a 

transformação do narrador adulto na criança que ele descreve de si mesmo, 

ou o desdobramento do autor nos vários personagens que compõem o 

romance. O espetáculo mantém a versão do próprio Graciliano, na qual 

descreve os episódios de sua meninice – guardada a diferença de idade 

entre a maturidade e suas memórias infantis. Recorte que prioriza a falta 

de trato de sua educação familiar, a precariedade do ambiente escolar e 

as dificuldades na incursão na arte de ler e escrever.

Antes de chegar em Salvador, o espetáculo, que está em constante processo 

de construção, passará por seis cidades do nordeste, são elas: Diamantina, 

Salinas, Maceió, Aracaju, Buíque e Palmeiras dos Índios. A ideia da turnê 

é ser também um processo de pesquisa para aprofundar o conhecimento 

dos artistas em relação ao que é descrito na obra de Graciliano Ramos, 

que viveu em cidades do interior de Alagoas e Pernambuco e completa 

130 anos em 2022.

sobre 
o projeto



“A primeira apresentação que fizemos para o público foi em um ensaio 

aberto lá em São Paulo e foi muito bem sucedida. Essas apresentações no 

Nordeste são como “pré-estreias”, faz parte de um processo de pesquisa 

e preparação, por isso estamos nos apresentando em algumas cidades 

que Graciliano viveu, e também nos arredores, razão pela qual incluímos 

algumas cidades litorâneas como Aracaju, Maceió e Salvador”, explica o 

ator Ney Piacentini. 

Assim como Graciliano Ramos é econômico em sua literatura, se utilizando 

apenas das palavras e frases essenciais, sem enxertos ou prolixidade, a 

encenação do espetáculo segue na mesma direção. Sem estruturas para 

enquadrar a peça, tampouco mais de um figurino para cada atuante. 

A cenografia é composta por objetos imprescindíveis ao palco, como 

os instrumentos musicais, que se transformem, por meio de sugestões 

indiretas, a indumentária da empreitada. 

Após o espetáculo, que tem duração de 60 minutos, acontece uma roda 

de conversa sobre o universo de Graciliano Ramos. Na conversa, os 

artistas e o público poderão conversar sobre os conteúdos, as formas, 

as demais obras do autor, sua inserção no panorama da história e 

literatura brasileiras, além de outros aspectos de interesse da plateia. O 

objetivo é trazer à luz um dos mais importantes romancistas brasileiros 

e  estimular a leitura e a formação de público utilizando-se de uma obra 

singular do repertório de Graciliano. A roda de conversa também contará 

com a participação de Elizabeth Ramos, mestre e doutora  em Letras 

e Linguística pela Universidade Federal da Bahia. Elizabeth é neta de 

Graciliano Ramos e pesquisadora da obra do autor. Sua dissertação e 

tese gira em torno da obra de Graciliano Ramos traduzida para a língua 

inglesa, em particular Vidas secas, São Bernardo e Infância. 

sobre 
o projeto roda de conversa com 

o elenco & elizabeth ramos



Na ocasião, o público poderá participar também do lançamento do livro 

“[Des]aprendizagens: textos sobre atuação” de Ney Piacentini, que estará 

sendo vendido e autografado pelo autor no Teatro Vila Velha. O livro 

conta as aventuras diversas de Ney, ator com muitos anos de palco, 

aprendizagem e pesquisa em grupo. O ator brasileiro e amigo de Ney, 

Matheus Nachtergaele, define a obra como “fruto da paixão irremediável 

de um homem por seu ofício”.

lançamento
de livro



O escritor, que completa 130 anos de nascimento em 2022, é autor de 

clássicos da literatura brasileira como Vidas Secas e São Bernardo. Na 

sua trajetória constam as atividades de prefeito de Palmeira dos Índios 

e diretor da Instrução Pública do Estado de Alagoas (cargo relativo ao de 

secretário de Educação). Escreveu romances: Caetés, Angústia e Memórias 

do Cárcere. Foi autor de crônicas e contos reunidos nos livros A Terra dos 

Meninos Pelados, Pequena História da República, Histórias incompletas, 

Insônia, Viagem, Linhas Tortas, Viventes das Alagoas, Alexandre e outros 

heróis, entre mais obras. Foi jornalista, tradutor, inspetor de ensino e 

militante político, tendo ganho diversos prêmios pelas suas obras.

graciliano ramos



Ney Piacentini é ator com 40 anos de ofício, integrante da Companhia 

do Latão desde sua fundação, em 1997. Em 2014 recebeu o Prêmio 

Cooperativa Paulista de Teatro por sua contribuição ao teatro paulista. 

Em 2016 foi indicado ao prêmio de melhor ator pela Associação 

Paulista de Críticos de Arte (APCA) por seu solo “Espelhos’’. Em 2018 

foi indicado ao Prêmio Aplauso Brasil na categoria destaque por seu 

livro “O ator dialético: 20 anos de aprendizado na Companhia do Latão” 

e ao Prêmio Botequim Cultural (RJ) como melhor ator coadjuvante por 

“Lugar nenhum’’, da Companhia do Latão.

Alexandre Rosa é Doutor em música-performance pelo Instituto de Artes 

da Unesp e formado em música-instrumento pela Escola de Comunicações 

e Artes da USP. Atualmente é músico da Osesp, orquestra com a qual tocou 

em salas de música como o Lincoln Center (Nova Iorque), Royal Albert Hall 

(Londres), Musikverein e Konzerthaus (Viena), Concertgebouw (Amsterdã), 

Théâtre du Châtelet e Salle Pleyel (Paris), Philarmonie (Berlin), Palau de la 

Música Catalana (Barcelona), National Centre for Performing Arts (Pequim), 

entre outras. Participou de oficinas de teatro com Jean Jacques Lemêtre 

e Viviane Dado Sortie (França), Julia Varley (Dinamarca) e Kalamandalam 

Shivadas (Índia). Esteve na Odin Week em Holstebro (Dinamarca) onde 

participou de oficinas com todos atores e músicos do Odin Teatret. 

ney piacentini alexandre rosa



Professora Associada IV da Universidade Federal da Bahia. Mestre e 

doutora em Letras e Linguística pela mesma instituição, tendo defendido 

dissertação e tese em torno da obra de Graciliano Ramos traduzida para 

a língua inglesa, em particular Vidas secas, São Bernardo e Infância. 

Concluiu estágio de pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP), 

onde desenvolveu pesquisa sobre a tradução para o português do 

Brasil da linguagem obscena na comédia de William Shakespeare. Seus 

interesses se concentram nos Estudos da Tradução e nas representações 

da natureza humana na literatura.

elizabeth ramos



O Teatro Vila Velha foi fundado pela Sociedade Teatro dos Novos, primeira 

companhia profissional de teatro da Bahia, em 1964. Desde então, o Vila, 

além de ter a Companhia Teatro dos Novos como seu grupo, acolheu outros 

importantes grupos artísticos como o Teatro Livre da Bahia, o Teatrinho 

Chique-Chique, o Viladança, o Vilavox, a Companhia Novos Novos, A Outra, 

o NATA (Núcleo Afrobrasileiro de Teatro de Alagoinhas), a Cia Teatro da 

Queda, a Supernova Teatro, e tem hoje, como residentes, a Companhia 

Teatro dos Novos e o Bando de Teatro Olodum. Além dos grupos, no Vila, 

atua também o Núcleo Viladança, responsável pela programação de dança 

do Teatro. A sofisticação estética de suas companhias e o trabalho inovador 

de pesquisa e formação fazem do Vila Velha um patrimônio da Cidade 

de Salvador e da cultura brasileira. Um gerador de energia criativa que 

alimenta experimentos e públicos de diversas linguagens artísticas. Desde 

sua fundação é um local de pensamento criativo e de inovação de práticas 

de convergências de diferentes criadores e linguagens. O Teatro atrai, 

dialoga e amplifica as ideias e intenções da arte como crítica ao presente 

e sonho de futuro, de inúmeros desejos de públicos e artistas, que nele 

sabem que encontrarão sempre um espaço de expressão, de liberdade 

e de aprendizado. O Vila recebe diariamente diversos públicos, desde 

espectadores de seus espetáculos, ou de espetáculos abrigados pelo local, 

artistas de diferentes linguagens, participantes de seus cursos e oficinas, 

pesquisadores de teatro e arte, além do público de artes visuais. O Teatro 

Vila Velha conta com apoio financeiro do Governo do Estado, através do 

Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

teatro vila velha



INFÂNCIA

da obra de Graciliano Ramos

Adaptação: Ney Piacentini 
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