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ASSUNTO 

 
Produção Teatral 

Autoria/Direção/ 
Adaptação/Tradução 

 
Elenco 

Data e 
Local de 
encenação 

Aprender a nadar Autoria e direção: 
Nivalda Costa / 
Produção: Grupo 
Testa 

 19 a 22/ Às 21h / 
Teatro Vila 
Velha 

DESCRIÇÃO 

Recorte de Jornal. Seção Teatro. Título, ao centro, “Comédia lírica reúne personagens de 
Nelson Rodrigues e Quorpo Santo”. Texto em duas (2) colunas, 50 e 49 linhas, respectivamente. 

RESUMO 

Informa a respeito da encenação da peça teatral Aprender a nadar, comédia lírica construída a 
partir de textos e personagens selecionados por Nivalda Costa. O Grupo Testa, grupo amador 
formado recentemente, responsável pela produção, é formado por dezesseis estudantes e um ator 
convidado (Armindo Jorge Bião) que chamam a referida peça de um “contra-ataque”. Trata ainda 
sobre as dificuldades (quanto à produção, ao elenco, ao local de ensaio e à censura) enfrentadas 
por esses para montar o referido espetáculo, o qual foi adiado duas vezes. Apresenta citação direta 
de cinco membros do grupo (Virgínia Miranda, Artur Moreira, Vera Violeta, Júlio Cesar Martins e 
Ângela Machado), além de Nivalda Costa, que tecem comentários gerais sobre o texto e a 
montagem assim como explicam a relação de cada um com seu personagem. 
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Ao baixar este arquivo, o usuário do ATTC declara estar CIENTE do disposto nas Leis nº 9.610, de 19/02/1998 (Lei de 

Direitos Autorais) e nº 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso a Informações), e DE ACORDO com o que se segue: 

1. Estar ciente do disposto na Lei nº 9.610 – Lei de Direitos Autorais, de 19 de fevereiro de 1998 e na Lei nº 

12.527 – Lei de Acesso à Informação, de 18 de novembro de 2011; comprometendo-se a zelar pela 

adequada utilização e divulgação das informações a que tiver acesso e assumir a responsabilidade civil, 

criminal e/ou administrativa pelos danos morais e/ou materiais decorrentes da indevida utilização ou 

divulgação das informações a que porventura tenha acesso, isentando os membros da Equipe Textos 

Teatrais Censurados de qualquer responsabilidade a este respeito; 

2. Estar ciente das restrições legais que condizem aos crimes de calúnia, injúria e difamação (arts. 138 a 145 

do Código Penal), bem como da proibição constitucional de difundir as informações obtidas que digam 

respeito à honra e à imagem de terceiros, ainda que associadas a interesses particulares; 

3. Estar ciente das restrições legais que dizem respeito aos crimes contra a fé pública, especificamente em 

relação à falsidade documental (arts. 296 a 305 do Código Penal); 

4. Estar ciente de que poderá ser responsabilizado pelo uso indevido das informações pessoais de terceiros, 

na forma da lei; 

5. Estar ciente de que os documentos digitais disponibilizados no ATTC não podem ser repassados a 

terceiros; 

6. Estar ciente de que deverá, obrigatoriamente, citar que os documentos digitais fazem parte do acervo do 

ATTC; 

7. Estar ciente de que é de inteira responsabilidade do usuário buscar as autorizações, nos diferentes acervos 

e instituições onde os originais encontram-se guardados, para o uso das reproduções, assim como fazer as 

adequadas citações de autoria, quando necessário; 

8. Estar ciente de que ao usuário é apenas permitido o download para uso pessoal, o uso do(s) título(s) 

disponibilizado(s) para outro fim, designadamente comercial, carece de autorização do respectivo autor ou 

editor da obra. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE O ACESSO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 
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