Senhores pais e alunos,
Para ampliar e aprofundar o conhecimento dos nossos alunos em temas
literários, no dia 21 de março de 2019, realizaremos uma saída pedagógica com o
2º ano do ensino médio para o Teatro Maria Della Costa.
Memórias Póstumas de Brás Cubas
Machado de Assis
Foi com Memórias Póstumas de Brás Cubas que Machado de Assis introduziu o
Realismo no Brasil a partir de 1881. Machado de Assis já era no século XIX um escritor
do século XX e se eternizou.
O nosso autor sempre trabalhou com temas comuns e, com seu estilo entra no íntimo
do ser e extrai os temas obscuros: a crueldade, o bem e o mal, a morte, a ingratidão, o
adultério, o egoísmo e a vaidade. Ele trabalha as ações humanas com uma maestria
única e inconfundível. Nessa obra, Brás Cubas narra suas memórias e inicia dizendo que
o sepulcro é um outro berço. E mistura morte, vida, e sua idéia fixa para salvar a
humanidade com seu emplasto.
Na adaptação para o teatro, o diretor colocou em cena dois Brás Cubas, o morto e o
vivo. A narrativa é dada pelo morto que acompanha o desenrolar de sua vida no
espetáculo e, nesta condição, não deixa de emitir suas opiniões sobre a hipocrisia
humana com a ironia característica de Machado de Assis.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
❖ Local: Teatro Maria Della Costa – Bela Vista;
❖ Data: 21.03.2019;
❖ Horário: 7h;
❖ Valor: R$ 55,00 (ingresso e transporte) (dinheiro ou cheque);
❖ Realizar o pagamento até 14/03/2019 ou até se esgotarem as vagas,
pagos diretamente na coordenação do colégio com Natalia das 08h às
15h, juntamente com esta autorização.
❖ Todos os alunos devem estar vestidos com a camiseta do Colégio.
❖ Levar Lanche e material para anotações.
Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação, ou enviem e-mail para
renata.vassoler@colegioser.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
Eu, ___________________________________________ responsável pelo aluno
______________________________________ RG:_____________ do 2º ano ___ ,
autorizo a participação na saída pedagógica: Teatro Maria Della Costa, no dia 21 de
março de 2019 (quinta-feira), saída às 7h e retorno previsto para às 13h.

Assinatura do responsável
_____________________________

