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FESTEJANDO  
SUASSUNA 

Em homenagem  
aos 95 anos 

 de Ariano Suassuna,  
celebrados este mês,  
o CCBB Rio realiza  
uma série de eventos  

que recriam  
a atmosfera  

e a efervescência  
cultural  

do movimento artístico  
liderado  

pelo genial escritor

Ariano Suassuna 
Foto: Wilson Dias / ABr - Agência Brasil / Wikipédia
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A programação se estende de 1º a 13 de junho e conta com um evento especial:  
“Aula Espetaculosa – de Mendigo ao Pintor” – apresentada por Manuel Dantas  
Suassuna, filho de Ariano, em que o artista plástico retoma e desdobra seus caminhos 
na arte a partir de uma primeira influência armorial de seu pai e de artistas da época  
e atuais. As atividades complementam a exposição sobre o Movimento Armorial,  
ambientada no 2º andar do CCBB RJ, até o próximo dia 27 

Ao todo, serão realizados cinco encontros musicais, 
“Música Armorial”, com curadoria da equipe de con‐
sultores da mostra “Movimento Armorial 50 Anos”, e 
cinco palestras – “Conversas sobre Arte Armorial”, cuja 
curadoria é do poeta e escritor Carlos Newton Júnior.  
 
A “Aula Espetaculosa – do Mendigo ao Pintor”, que é um 
evento exclusivo para o CCBB Rio, será apresentada no 
dia 8 e estabelece uma conexão entre as apresentações 
musicais e os encontros. Isaar França, cantora que par‐
ticipou das famosas Aulas Espetáculo de Ariano Suas‐
suna, também estará ao lado do filho do dramaturgo.  
 
A coordenação geral dos eventos é da diretora Regina 
Rosa de Godoy, idealizadora e diretora da exposição. 
“Queremos mostrar ao público carioca a efervescência 
cultural que inspirou o Movimento Armorial, que segue 
bem representado na programação pensada para as 
homenagens aos 95 anos de Ariano. Dantas Suassuna 
e Isaar França trazem a memória afetiva na Aula Es‐
petaculosa. Para o “Música Armorial”, grupos de vari‐
adas gerações mostram a versatilidade e o encanta‐ 

mento que produz a sonoridade da música armorial até 
hoje. Em paralelo, o curador Carlos Newton Júnior e um 
time de especialistas falam da relação do Movimento 
Armorial com a música, teatro, dança, artes plásticas e 
literatura. Imperdível”, diz Regina.   

Gilvan Samico, Padre Cícero Romão                 Foto: Daniela Nader
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A programação reúne artistas e pesquisadores de varia‐
dos estados, dando ênfase aos que estão no Rio de 
Janeiro, aos que conviveram pessoalmente com Ariano e 
aos que estudam profundamente o Movimento Armorial. 
As apresentações mostram a força e o fascínio que causa 
o Movimento Armorial até hoje por todo o Brasil.   
 
Os shows que abrem a série de comemorações, contam 
com a participação de cinco grupos que se utilizam do 
folclore e seus elementos puros para a “recriação” da 
música popular através do desenvolvimento dos ele‐
mentos eruditos. Já os temas das Conversas sobre Arte 
Armorial abrangem as artes plásticas, a literatura, a 
dança, a música e o teatro.  
 
O Movimento Armorial, criado por Suassuna e 
lançado em 1970, difundiu‐se articulando produções 
artísticas no âmbito da música, das artes plásticas, da 
literatura, do teatro e das poéticas do corpo, desdo‐
brando também os caminhos que Ariano Suassuna 

empreendia em sua trajetória de dramaturgo, em es‐
pecial pelo sucesso crescente de “O Auto da Com‐
padecida”, desde 1955.  
 
O aparecimento do Romance d’A Pedra do Reino, em 
1971, e o êxito novamente alcançado pela obra, impul‐
sionou a força do Movimento que se expandiu a partir 
do polo cultural do Recife, semeando experiências pelo 
país. Artistas como Antonio Madureira, Antonio 
Nóbrega, Capiba, Cussy de Almeida, Clóvis Pereira, 
Guerra Peixe, Gilvan Samico, Fernando Lopes, 
Raimundo Carrero, Janice Japiassu, entre outros, são 
expoentes de uma primeira cena armorial, acompa‐
nhando a linha inicialmente traçada por seu idealizador.  
 
O objetivo do movimento liderado por Ariano, falecido 
em 2014, foi produzir uma arte brasileira erudita autên‐
tica, tendo como matéria prima elementos das raízes 
culturais do Nordeste do Brasil, valorizando e revelando 
nossa cultura popular.

01/06            Show 4a feira Grupo Rosa Armorial Teatro II 19h 

02/06           Show 5a feira Quarteto de Cordas da UFF Teatro II 19h 

03/06            Show 6a feira Duo Ana Oliveira e Sergio Raz Teatro II 19h 

11/06            Show sábado Quinteto da Paraíba Teatro I 19h 

12/06            Show domingo Musica Antiga da UFF Teatro I 19h 

A PROGRAMAÇÃO: 
 

“Música Armorial” 
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Data                 Atividade
               Dia da                 

Tema                                    Local                                  Horário
 

                                                          semana 
 

09/06                Palestra                  5a feira                Música                       Auditório 3º andar                    18h30 

10/06                Palestra                 6a feira                 Artes plásticas          Auditório 3º andar                    18:30h 

11/06                Palestra                 sábado                 Literatura                   Auditório 3º andar                    15h 

12/06                Palestra                 domingo              Teatro                         Auditório 3º andar                    15h 

13/06                Palestra                 2a feira                 Dança                         Auditório 3º andar                    18:30h 

Manuel Dantas Suassuna e Isaar França – homenagem aos 95 anos de Ariano Suassuna 

08/06                    4a feira Teatro I 19h 

“Aula Espetaculosa – do Mendigo ao Pintor” 

“Conversas sobre Arte Armorial” 

ESPETÁCULOS MUSICAIS 
A coordenadora do evento, Regina Rosa de Godoy, se‐
lecionou um conjunto de apresentações que exibem um 
recorte da versatilidade sonora do Movimento Armorial 
no Brasil, e que por sua excepcional força sensibiliza até 
hoje artistas e grupos renomados de variadas gerações.  
 
O erudito e as raízes do popular se mesclam: a Paraíba, 
terra natal de Ariano, é representada pelo premiado 
Quinteto da Paraíba; do Paraná vem o Rosa Armorial – 
formado por músicos pesquisadores. Do Rio de Janeiro 
se apresentam o duo Ana de Oliveira e Sergio Raz, além 
dos grupos Música Antiga e Quarteto de Cordas, ambos 
da Universidade Federal Fluminense (UFF), formados 
por pesquisadores que trazem em concertos clássicos 
as variantes musicais nordestinas.  

“AULA ESPETACULOSA – DO MENDIGO AO PINTOR”   
Neste encontro o artista plástico Manuel Dantas Suas‐
suna narra os aspectos de sua vida e obra, relacio‐
nando‐os com sua formação artística, a partir do 
convívio com os diversos artistas que participavam de 

reuniões e ensaios na 
casa de seu pai Ariano 
Suassuna. Durante o 
encontro serão uti‐
lizadas fotos que con‐
textualizam os relatos.   
 
Isaar França será res‐
ponsável pela parte mu‐ 
 
 

Manuel Dantas Suassuna 
Foto: Divulgação
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sical. Canções que fa‐
zem parte do universo 
de formação da vida 
artística de Dantas se‐
rão interpretadas pela 
cantora. No repertó‐
rio,  “Cantiga de Jesuí‐
no” e “Somos do Norte 
que vem”, compostas 

por Capiba e Ariano Suassuna, “O abecedário de Nossa 
Senhora”, romance popular recolhido por Ariano, e 
“Grande Poder” do Mestre Verdelinho. O professor  
Carlos Newton Jr fará o prólogo da aula e as apresen‐
tações dos artistas. 
 
O CURADOR 
Carlos Newton Júnior – 
poeta, ensaísta, ficcio‐
nista e professor uni‐
versitário. Organizou, 
entre outros títulos, o 
“Almanaque armorial, 
coletânea de ensaios 
de Ariano Suassuna” 
(José Olympio, 2008), 
o álbum iconográfico 
“Portal da memória”, 
da Universidade Fede‐
ral do Rio Grande do 
Norte (Senado Federal, 2005), o volume “Talhe ru‐
pestre”, contendo a poesia reunida de Paulo de Tarso 
Correia de Melo (Editora da UFRN, 2008), além das an‐

tologias “O cangaço na poesia brasileira” (Escrituras, 
2009) e “Poemas para Dom Quixote e Sancho” (Editora 
da UFPE, 2015). Mais recentemente, assinou o volume 
sobre Ariano Suassuna para a “Série Essencial”, da Aca‐
demia Brasileira de Letras (ABL/Imprensa Oficial do Es‐
tado de São Paulo, 2018); organizou o “Teatro com‐ 
pleto”, do mesmo autor, publicado em quatro volumes 
(Nova Fronteira, 2018); também organizou a edição es‐
pecial do cinquentenário de “A Pedra do Reino”, em 
dois volumes, contendo iconografia, manuscritos, re‐
produções de obras de arte derivadas do romance etc. 
(Nova Fronteira, 2021). 
 
A COORDENADORA GERAL  
Regina Godoy – Com esta mostra marca 30 anos de atu‐
ação em produção e 20 anos da parceria com a cu‐
radora Denise Mattar. Especializada na realização de 
eventos de especial importância para a arte brasileira, 
viabiliza ações criativas e transformadoras nas mais di‐
versas linguagens, atendendo expressivas Instituições 
do segmento no país. Em parceria com o CCBB tem re‐
alizado ao longo de 15 anos eventos nas áreas de 
Dança, Música, Teatro, palestras sobre Filosofia e Arte 
e exposições de arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Isaar França      Foto: Divulgação

Carlos Newton Júnior       
Foto: Divulgação

Regina Godoy 
Foto: Divulgação
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A MOSTRA 
“Movimento Armorial 50 Anos” é uma exposição que reúne 
artes plásticas, encontros musicais e conversas sobre a Arte 
Armorial. Com curadoria de Denise Mattar, a exposição  
apresenta cerca de 140 obras de arte (a grande maioria 
nunca havia saído do Recife) em diversos formatos. Traba‐
lhos dos mais importantes artistas do Movimento Armorial, 
dentre eles o próprio Ariano Suassuna, Francisco Brennand, 
Gilvan Samico e Aluísio Braga fazem parte da exposição.  
O projeto é patrocinado pela BB Seguros.   
 
Links  
Catálogo virtual da exposição: https://ccbb.com.br/progra‐
macao‐digital/acervo‐digital/ baixar em pdf 
Tour virtual: https://tourvirtual360.com.br/armorial/ 
 
SERVIÇO 
• Música Armorial 
• Conversas sobre a Arte Armorial 
• Aula Espetaculosa – do Mendigo ao Pintor”  
  (Dantas Suassuna e Isaar França) 
De 01 a 13 de junho – CCBB Rio ‐ Teatro I e II e Auditório 
3º andar  
Ingresso em: https://www.eventim.com.br ou na bilhete‐
ria do CCBB a partir das 9 horas do dia de cada evento. 
Sujeito a lotação 
Entrada gratuita 
CCBB Rio – Rua Primeiro de Março, 66 – (21) 3808‐2020  
www.bb.com.br/cultura/  
www.twitter.com/ccbb_rj/      www.facebook.com/ccbb.rj 
“Movimento Armorial 50 Anos” 
Exposição: até 27 de junho  
CCBB Rio – 2º andar  

Grupo  
Rosa  
Armorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarteto  
de Cordas 
da UFF 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Duo Ana 
Oliveira e 
Sérgio Raz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinteto  
da Paraíba 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grupo  
Musica 
Antiga  
da UFF
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