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COM TEXTO E DIREÇÃO DE JOÃO FALCÃO, AS APRESENTAÇÕES DO 

MUSICAL PASSAM POR NATAL E RECIFE EM FEVEREIRO 

 

      
Crédito: Magali Moraes. Clique na imagem para salvar em alta resolução. 

Vídeos: https://goo.gl/zBDTiS  

 
“Gonzagão – A Lenda”, musical com texto e direção assinados por João Falcão, chega 
a Natal (RN) para apresentações dias 04 e 05 de fevereiro, no Teatro Riachuelo Natal; 
e Recife (PE), de 10 a 12 de fevereiro, no Teatro RioMar Recife. Confira o serviço 
completo abaixo.  
 
Com patrocínio de Rede, uma das empresas líderes no mercado de meios de 
pagamento eletrônicos, o espetáculo teve sua estreia em outubro de 2012, no Rio de 
Janeiro. De lá pra cá foram 15 Estados percorridos, 27 cidades, 265 apresentações e 
240 mil espectadores alcançados.  
 
Há quatro anos em cartaz e com diversos prêmios e lindas críticas na bagagem, o 
espetáculo do autor e diretor João Falcão foi vencedor dos Prêmios:  
 
- Prêmio Shell (2012) - Melhor Música; 
- Prêmio APTR (2012) - Melhor Produção; 

https://goo.gl/zBDTiS
http://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=2873&evento=GONZAG%C3%83O+-+A+LENDA


- Prêmio FITA (2013) - Melhor Espetáculo (Júri Popular), Melhor Direção e Melhor 
Figurino; 
- Prêmio Bibi Ferreira (2014) nas categorias: Melhor roteiro original, Melhor Direção, 
Melhor Direção Musical e Melhor Musical Brasileiro; 
- Prêmio Reverência (2016) – Melhor Autor (Texto Original ou Adaptação).  
 
Gonzagão – A Lenda, também foi eleito em 2013 um dos cinco melhores musicais do 
ano pelos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. 
 
Sobre o espetáculo 
“... O resultado é um espetáculo que a cada episódio da vida, seja ele fato ou ficção, 
evoca a música que se segue, em um conjunto alegre, que faz o público sentir a força 
da obra desse compositor/canto/sanfoneiro... ’Gonzagão – A Lenda’ é uma agradável 
e merecida homenagem e evocação de uma figura marcante, cujo sucesso marcou 
época. As melodias e ritmos do ‘rei do Baião’ que a compõem mostram bem o quão 
variadas são as formas da imensa riqueza da música popular brasileira.” (Barbara 
Heliodora – O Globo)  
 
“...Comovente e ao mesmo tempo divertido, o musical ‘Gonzagão – A Lenda’ é um dos 
mais acertados tributos prestados ao cantor, compositor e sanfoneiro. No maior 
trunfo do espetáculo, dirigido pelo também pernambucano João Falcão, pequenas 
subversões evitam o caminho fácil da biografia linear... Com carisma contagiante e 
boa performance vocal, apresentam mais de 40 canções, escoltados por quatro 
afiados instrumentistas... ” (*** Rafael Teixeira – Veja Rio) 
 
Oito atores e uma atriz se revezam no palco em uma viagem musical pela trajetória 
do Rei do Baião. Como em qualquer história de homem que vira mito, a vida de Luiz 
Gonzaga tem passagens em que as versões de seus biógrafos não convergem, em que 
realidade e fantasia se confundem, e o autor e diretor João Falcão se sentiu livre para 
tratar mais do mito do que do homem. 
 
“É a história de Luiz Gonzaga, mas não é Wikipédia”, diz Falcão, que evitou qualquer 
didatismo na construção do texto, embora tenha lido vários livros sobre um dos 
artistas mais importantes da música brasileira, morto em 2 de agosto de 1989, cujo 
centenário de nascimento foi comemorado em dezembro de 2012. 
 
Dentre as cerca de 40 canções que estão no espetáculo há sucessos como “Cintura 
fina”, “O xote das meninas”, “Qui nem jiló”, “Baião”, “Pau-de- arara” e sua mais 
célebre criação, “Asa branca”. 
 
Nessa montagem, João Falcão apresentou um novo talento ao público: Marcelo 
Mimoso, que narra boa parte da história de Gonzaga no palco e canta a maioria das 
músicas, nunca tinha assistido a uma peça antes. Filho de sanfoneiro, Marcelo era 
taxista e também cantor de forró. Foi descoberto pelo diretor João Falcão numa noite 
em que se apresentava em um bar da Lapa. Hoje está produzindo seu primeiro CD 
solo. 
 



Nasce uma cia teatral: Barca dos corações partidos 
A continuidade do trabalho realizado em Gonzagão, deu ao conjunto de atores a 
possibilidade de formar uma cia teatral. A Barca dos Corações Partidos – Companhia 
Brasileira de Movimento e Som já possui três peças musicais em seu repertório: 
“Gonzagão – A Lenda”, com texto e direção de João Falcão, “Ópera do Malandro”, de 
Chico Buarque, também com direção de João Falcão, e Auê, com direção de Duda 
Maia. Os 3 projetos foram idealizados por Andréa Alves e são uma realização da Sarau 
Agência de Cultura Brasileira, a qual a companhia é associada. “A Barca” é fruto de um 
encontro entre artistas que não sabem ao certo se são músicos, atores, cantores ou 
palhaços, mas que encontram prazer e liberdade na brincadeira do teatro. 
Compartilhando conhecimentos e objetivos entre seus parceiros de ofício, a 
companhia busca encontros cada vez mais autênticos com o público. 
 

FICHA TÉCNICA: 
Texto, Direção e Roteiro Musical | João Falcão 

Direção Musical | Alexandre Elias 
Direção de Movimento | Duda Maia 

Direção de Produção E Idealização | Andréa Alves 
Cenografia e Adereços | Sergio Marimba 

Figurinos | Kika Lopes 
Iluminação | Renato Machado 

Preparação Vocal | Carol Futuro 
Arranjos | Alexandre Elias e Músicos 

Sound Designer | Fernando Fortes 
Visagismo | Uirandê Holanda 

Assistente de Direção | João Vancini e Clayton Marques 
Assistentes de Direção Musical | Beto Lemos 

Elenco | Adrén Alves, Alfredo Del Penho, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Paulo de 
Melo, Renato Luciano e Ricca Barros 

Apresentando | Marcelo Mimoso e Lu Vieira (ou Larissa Luz) 
 

Músicos 
Viola, Rabeca e Pandeiro | Beto Lemos 

Cello | Daniel Silva 
Bateria e Percussão | Rick De La Torre 

Acordeon | Rodrigo Marchevsky 
 

Supervisão geral | Leila Maria Moreno 
Produção Executiva| Rafael Vitor 

Realização | Sarau Agência De Cultura 
 
Classificação: 12 anos 
Duração: 90 min. 
 
PATROCÍNIO: Rede 
REALIZAÇÃO: Sarau Agência de Cultura e Ministério da Cultura, Governo Federal – Ordem 
e Progresso 
 



GONZAGÃO - A LENDA 

Dias 04 e 05 de fevereiro, no Teatro Riachuelo Natal, em Natal (RN) 
De 10 a 12 de fevereiro, no Teatro RioMar Recife, em Recife (PE) 
 
NATAL (RN) 
Dias 04 e 05 de fevereiro 
Sábado, às 21h 
Domingo, às 20h 
Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 
www.teatroriachuelonatal.com.br  
 
INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas R$ 50,00 R$ 25,00 

Balcão Nobre  R$ 50,00 R$ 25,00 

Plateia (O-B) R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia (O-A) R$ 160,00 R$ 80,00 

Camarote R$ 160,00 R$ 80,00 

 
- 60% de desconto para compras efetuadas somente no site e na bilheteria do teatro. 
Promoção válida para todos os públicos até o dia 31 de dezembro de 2016, limitado a 100 
ingressos por sessão, apenas para os setores de plateias e camarote; 
- 50% de desconto para os primeiros 350 ingressos para cliente do plano Unimed Natal e 
médicos cooperados. Desconto válido apenas com a apresentação da carteira (UNIMED 
NATAL) e CPF. Desconto limitado a 1 (um) ingresso por CPF. 
- 50% de desconto para os 100 primeiros titulares Cartão Alelo na compra de 01 ingresso 
com Vale Cultura; 
- 50% de desconto para titular e acompanhante do jornal Tribuna do Norte nos primeiros 
100 ingressos. Vendas apenas na Bilheteria do teatro; 
- 50% de desconto para titular e acompanhante da Cabo Telecom nos primeiros 100 
ingressos. Vendas apenas na Bilheteria do teatro. 
 
*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos 
canais de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a 
condição de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação 
deverá ser feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de 
espetáculo.  
***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Norte: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 
estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 
Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a 

http://www.teatroriachuelonatal.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/


aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 
de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar 
acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial 
com foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE ENSINO mediante apresentação de 
carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal ou holerite 
acompanhado de documento oficial com foto. 
- ACOMPANHANTES DE CADEIRANTES (quando necessário). 
- DOADORES REGULARES DE SANGUE são considerados doadores regulares de sangue 
aqueles registrados nos bancos de sangue dos hospitais do município de Natal. 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a 
condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao 
teatro, será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:  
Bilheteria do Teatro: Shopping Midway Mall - Av. Bernardo Vieira 3775 - piso L3 (terça a 
sábado, das 12h às 21h, domingo e feriado, das 14h às 20h)  
Site: www.ingressorapido.com.br  
Televendas: 4003 1212 

 
Assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo: 

Luciana Oliveira luciana@sollarcomunicacao.com.br (84) 98728-0813 
 
 

RECIFE (PE) 
De 10 a 12 de fevereiro 
Sexta e sábado, às 21h 
Domingo, às 20h 
Teatro RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251 / 4º piso – RioMar Shopping / Recife – 
PE) 
www.teatroriomarrecife.com.br 
 
INGRESSOS: 

Setor Inteira  Meia-Entrada 

Balcão Nobre R$ 50,00  R$ 25,00 

Plateia Alta R$ 120,00  R$ 60,00 

Plateia Baixa R$ 160,00  R$ 80,00 

 
- 60% de desconto para compras efetuadas somente no site e na bilheteria do teatro. 
Promoção válida para todos os públicos até o dia 31 de dezembro de 2016, limitado a 100 
ingressos por sessão, apenas para setores de plateias baixa e alta; 
- 50% de desconto na compra de até 02 ingressos por assinante titular do Jornal do 
Commercio, mediante apresentação da carteira do JC Clube e documento de identificação 
com foto. Desconto válido apenas para vendas na bilheteria do teatro; 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:luciana@sollarcomunicacao.com.br
http://www.teatroriomarrecife.com.br/


- 50% de desconto para titulares do Cartão Alelo Cultura, na compra de um ingresso, pago 
com o Cartão Alelo Cultura (vale-cultura), adquirido somente na bilheteria do Teatro RioMar 
Recife – limitado a 100 ingressos; 
- 50% de desconto no valor inteiro dos ingressos, para empresas associadas à Convention & 
Visitors Bureau, limitado a 100 ingressos, não cumulativo e inválido para Balcão Nobre. Para 
adquirir, os associados deverão colocar o código RECIFE CONVENTION no site da Ingresso 
Rápido ou apresentar a newsletter impressa ou online na bilheteria do teatro.  
 
*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos 
canais de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a 
condição de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação 
deverá ser feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de 
espetáculo. 
***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais em Pernambuco: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 
estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 
Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a 
aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 
de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar 
acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial 
com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- PROFESSORES E SERVIDORES DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO mediante apresentação 
de carteira funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação, Carteira Profissional, 
documento de comprovação de filiação à instituição representativa de professores ou 
servidores de instituições de ensino. Estão aptos ao benefício os servidores lotados na 
Secretaria de Educação, Universidade de Pernambuco – UPE, Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE, Conservatório Pernambuco de Música e 
os servidores lotados nos centros profissionalizantes SECTMA – Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente. 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a 
condição  
do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 
exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
Bilheteria do Teatro RioMar Recife: Av. República do Líbano, 251 – Pina (terça a sábado, das 
12h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h) 

http://www.documentodoestudante.com.br/


Vendas online: www.ingressorapido.com.br   
Televendas: 4003-1212 

Assessoria de imprensa do Teatro RioMar Recife: 
Míddia Assessoria 

Paula Schver – paula@middia.com.br (81) 98745-0201 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:paula@middia.com.br

