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Momento 
marcante da 
encenação 
da USC do 
ano anterior: 
Jesus Cristo 
nos braços 
de sua mãe

CINTHIA MILANEZ

Quando a Páscoa se aproxima, os 
católicos revivem a Paixão de 
Cristo, inclusive, através da arte. 

Em Bauru, a celebração não será dife-
rente e diversos locais - como USC, Ca-
tedral do Divino Espírito Santo, Vitória 
Régia e Casa do Garoto - abrigarão pro-
cissões e encenações, desde o momen-
to da crucificação até a ressurreição do 
personagem bíblico.

A Universidade do Sagrado Cora-
ção (USC), por exemplo, realizará o 
tradicional teatro da Via Sacra, com 
três apresentações. A primeira será no 
próximo dia 7, na Paróquia Coração 
de Jesus, às 20h, e as outras duas ocor-
rerão nos dias 11 e 12, no bloco K da 
unidade de ensino, no mesmo horário. 

Neste ano, a Via Sacra trará o tema 
“Jornada” e mostrará a trajetória de Je-
sus até a crucificação, com a ideia de 
representar todas as estações de forma 
itinerante. Outra novidade será o local 
das apresentações. Isso porque a peça 
não ocorrerá em um teatro, porém, ao 
ar livre e o público poderá caminhar 
junto aos atores no decorrer das cenas.

Diretor do espetáculo, Rafael Mar-
ques, propõe que a plateia viva inten-
samente os últimos passos de Cristo 
na terra. “Será um público mais ati-
vo, que participará do espetáculo, 
sendo inserido em todo o contexto e 
vivenciando outros espaços, ou seja, 
o teatro sairá dos palcos e ganhará 
novas formas. Será um espetácu-
lo tradicional que unirá os elemen-
tos da cênica moderna”, comenta. 

Neste ano, a Via 
Sacra da USC 
será na Paróquia 
Universitária do 
Sagrado Coração 
de Jesus

No ano passado, 
a tradicional 
apresentação da 
Via Sacra da USC 
ocorreu dentro da 
universidade

   INTERAÇÃO
Na encenação da USC, a ideia é fazer com 
que a plateia participe do espetáculo, ao ter a 
chance de caminhar junto aos atores

nELENCO
O elenco será composto por um nú-

cleo de 35 atores - estudantes do se-
gundo e terceiro ano do curso de artes 
cênicas da USC. Haverá, ainda, uma 
comissão de alunos responsáveis pelo 
cenário, figurino e maquiagem, super-
visionada por Marques.

E não para por aí. O figurino desta 
edição, produzido pelos próprios es-
tudantes, trabalhará com elementos 
contemporâneos, deixando as roupas 
neutras e leves. Por fim, mais uma no-
vidade: a cruz será feita de ramos, não 
de madeira. “Queremos dar o efeito 
simbólico, principalmente, ao remeter 
à coroa de espinhos usada por Cristo”, 
acrescenta o diretor do espetáculo.

Os demais eventos, assim como o 
real sentido da Páscoa e as ações soli-
dárias durante a data, serão detalhados 
nas páginas seguintes.
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•SERVIÇO
A primeira encenação da Via Sacra 
da USC ocorrerá no próximo dia 7, às 
20h, na Paróquia Coração de Jesus, 
que fica na rua Benedito Moreira 
Pinto, 7-2, no Jardim Panorama. Já 
as demais serão nos dias 11 e 12, 
no mesmo horário, no bloco K da 
unidade de ensino, situada na rua 
Irmã Arminda, 10-50, no Jardim 
Brasil. A entrada será franca. Mais 
informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (14) 2107-7030.

A Páscoa sob os olhos da arte

Em Bauru, a data será  
celebrada com procissões 
e encenações na USC, na 

Catedral, no Vitória Régia,  na 
Casa do Garoto, entre outros


