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A teatróloga Cici Pinheiro, atriz fundamental na história do teatro goiano, desenvolveu 40 
anos de trabalhos como atriz, produtora e diretora realizando atividades pioneiras no teatro, 
rádio, televisão e cinema em Goiânia e São Paulo. A carreira da teatróloga inicia-se em 1949, 
com o seu primeiro trabalho de atriz na peça Vila Rica, de R. Magalhães Júnior, da 
Agremiação Goiana de Teatro(AGT) e termina em 1989, com a encenação da importante peça 
Gimba, de Gianfrancesco Guarnieri, sua produção no Teatro Goiânia. Cici foi pioneira no 
teatro goiano ao lado de Otavinho Arantes e João Bênnio, assim como trabalhou junto ao 
Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo e o importante Teatro de Arena. A atriz guardou 
em seu arquivo pessoal recortes de jornais, fotos, folhetos de peças, fitas de áudio e vídeo, 
além da trilha sonora da peça Gimba, último trabalho que dirigiu nos palcos goianos, tema 
que será abordado neste artigo. Este trabalho é parte da pesquisa do Núcleo Máskara de 
Pesquisa do Espetáculo e da Rede Goiâna de Performances Culturais, apoiado pela FAPEG. 
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A teatróloga Floracy Alves Pinheiro, conhecida como Cici Pinheiro, desenvolveu 

atividades pioneiras na cultura goiana. A goiana natural de Orizona começou no teatro 
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acompanhando a irmã atriz Floramy Pinheiro2nos ensaios da Agremiação Goiana de Teatro 

(AGT), de Otavinho Arantes, que foi o mestre de Cici. Ela estreou nos palcos em 1949 na 

peça Vila Rica, de R. Magalhães Júnior, na qual atuou e também foi assistente de direção. 

Ainda pela AGT, Cici encenou em O Escravo, de Lúcio Cardoso (1950) e Carlota Joaquina 

(1951). Neste ano, a atriz recebeu um convite para atuar na rádio que partiu do jornalista 

Pimenta Neto, que nessa época havia escrito um programa para que a própria apresentasse. 

Tratava-se do Magazin no ar da Rádio Brasil Central, de Goiânia.  

Em 1951, a atriz escreveu a primeira radionovela goiana Era uma senhora mais 

brilhante que o sol homenageando a vinda da imagem de Nossa Senhora de Fátima a capital 

de Goiás. Um programa com duração de três semanas veiculado na RBC. No período de 

1951-53, a teatróloga vai para São Paulo e trabalha na Companhia Graça Mello encenando A 

mulher sem pecado, de Nelson Rodrigues. Também apresentava programas no rádio, fazia 

locuções e atuava na TV Tupi e TV Paulista. Em 1953 volta para Goiânia e cria sua própria 

companhia de teatro. O primeiro sucesso da Companhia Cici Pinheiro foi a peça Morre um 

gato na China, de Pedro Bloch. Depois vieram as peças Deslumbramento3 (1954) cujo marco 

foi o primeiro beijo nos palcos goianos, e O marido da deputada (1954) uma comédia em que 

Cici imitava a deputada Ana Maria Gontijo [a atriz também dirigiu o espetáculo]. 

Através desta mesma companhia a dramaturga lançou o ator mineiro João Bênnio, em 

Goiás. Um folheto datado de 1955, disponível no arquivo de Cici traz os seguintes dizeres: 

“Companhia Cici Pinheiro lança João Bênnio em as As mãos de Eurídice. A maior dupla de 

teatro do Brasil”.  

Em 1957, a atriz retorna à capital paulista para fazer um teste no Teatro Brasileiro de 

Comédia (TBC) sendo aprovada em primeiro lugar diante dos jurados Cacilda Becker, 

Rugerro Jacobbi e Ziembinski. No TBC, Cici atuou em duas peças: Matar, de Paulo Wecher 

Filho, sob a direção de Walmor Chagas, e Do outro lado da rua, de Flávio Rangel, dirigida 

por Augusto Boal. 

A atriz permaneceu em São Paulo até 1963 passando também pelo Teatro de Arena de 

São Paulo, onde trabalhou com Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, além de participar 

da Rádio Nacional de SP, Companhia Lídia Lycia, entre outros.  

                                                 
2  Floramy Pinheiro trabalhou na AGT ao lado de Otavinho e recebeu uma bolsa do governo do estado 
para estudar no Teatro Brasileiro de Comédia. Também foi premiada na Escola de Arte Dramática, de São Paulo. 
3  A cena em que a atriz beija o ator Willian Ayer causou repercussão na sociedade goianiense. Na época a 
atriz foi rotulada como “prostituta”.  



Cici também atuou na peça Quarto de despejo (1961), dirigida por Amir Haddad, 

baseada no livro homônimo de Maria Carolina de Jesus, ex-catadora de papel que escrevia em 

seu diário pessoal o cotidiano das favelas cariocas.  

Em 1963 a teatróloga retorna à Goiânia e realiza trabalhos pioneiros. Dois anos depois 

estréia na TV Anhanguera a primeira telenovela goiana A família Brodie baseada no livro O 

castelo do Homem sem Alma, de A.J. Cronin dirigida e produzida por Cici Pinheiro. O 

programa exibido em 45 capítulos, com seis semanas de duração era ao-vivo já que, na época 

não existia recursos para gravação. Em 1967 a atriz já realizava as filmagens do primeiro 

longa-metragem goiano O Ermitão de Muquém, com todas as cenas gravadas em Goiás. Sem 

verbas e apoio oficial, Cici Pinheiro teve que parar a produção.  

 A atriz guardou todo seu arquivo pessoal composto por fotos, jornais, folhetos de 

peças, fitas de áudio e vídeo, além da trilha sonora4 que tocou no Teatro Goiânia na peça 

Gimba, de Gianfrancesco Guarnieri, seu último trabalho nos palcos. A família, que detém os 

direitos autorais de todo o material, está produzindo uma fotobiografia e um documentário 

para este ano, com o intuito de divulgar para a população o legado deixado por Cici. A 

pesquisa que está sendo desenvolvida para a Rede Goiana de Performances Culturais visa um 

recorte semiótico, um estudo do acervo fotográfico de Cici Pinheiro, de forma a estudar a 

representação das peças teatrais. Mas para esse Encontro, em especial, será abordado o artigo 

abaixo de forma a divulgar os primeiros passos desta pesquisa que está em andamento. Trata-

se de uma breve abordagem da peça Gimba, encenada no palco do Teatro Goiânia em 1989.  

 

Gimba, o presidente dos valentes. A última peça de Cici Pinheiro (1989) 

A história de um malandro condenado socialmente, mas aceito no morro onde morava. 

Um espetáculo cujo pano de fundo era a falta de acesso das camadas menos favorecidas da 

população, a qualquer instituição do Brasil, passando a mensagem de que a própria sociedade 

pode “formar” um ‘malandro’. Gimba, o presidente dos Valentes é um espetáculo de 

Gianfrancesco Guarnieri5 que foi encenado pela primeira vez no Teatro Maria Della Costa, 

em São Paulo, no dia 17 de abril de 1959.  

                                                 
4 
  Trilha sonora da peça Gimba tem letras do próprio Gianfranscesco Guarnieri e música de Walter 
Mustafé e Carlos Brandão. 
5  Nascido em Milão, Itália, um dos fundadores do Teatro Paulista do Estudante, vindo a ser presidente. 
(Revista de Teatro, janeiro a junho de 1959). 



Cici Pinheiro trouxe Gimba para os palcos goianos em 1989, seu último trabalho nos 

palcos. Tratava-se de uma homenagem a sua irmã Floramy Pinheiro e ao “mestre Otavinho 

Arantes”, dedicatórias datilografadas pela teatróloga em um livreto da peça. 

 
Gimba foi escrita por Gianfrancesco Guarnieri e dirigida e produzida pela Companhia de Teatro Cici 
Pinheiro, levando ao palco 50 atores goianos e apenas dois da velha guarda: Magda Santos e Oswaldo 
Mesquita. O palco do Teatro Goiânia se transformou literalmente em uma favela do Rio de Janeiro e 
lá toda história da marginalidade, vivida por seus moradores.  (Ferreira, Helenice e Silva,1989). 

 

Em um dos jornais no arquivo de Cici há o seguinte anúncio: “Cici Pinheiro necessita 

de atores para completar o elenco da peça teatral Gimba. Os interessados deverão comparecer 

à TV Anhanguera, as 23 hs, a fim de se submeter a testes” 6.  

Por se tratar de uma superprodução, envolvendo altos custos com cenário e pessoal, o 

espetáculo, além do original, havia sido encenado uma única vez no Brasil, por Flávio Rangel. 

A peça original que foi premiada no Rio de Janeiro, São Paulo e em Paris foi trazida a 

Goiânia, por Cici Pinheiro.  

  Para Rangel: 

 
Gimba é uma beleza. Não sei se será rigorosamente um espetáculo teatral, naquele sentido restrito que 
os críticos entendem um espetáculo teatral. Mas, sobretudo, é um quadro palpitante, real, da vida 
brasileira, uma fotografia do morro, do malandro, do crime.E tudo isso com uma nova movimentação 
que traz ao palco dezenas de mulatinhos rosados e cabrochas sacudidas para exaltar a habilidade de 
chorar a morte do presidente dos valentes. (1959, p. 3-4). 

 
Cici estreou a peça em 8 de setembro de 1989. No primeiro dia, um incidente ocorreu 

com o ator Luciano Aiola, que interpretou o protagonista. Uma bala de festim atingiu o 

supercílio direito, sendo que a peça retornou aos palcos no dia 14 de setembro de 1989. No 

elenco, nomes como o radialista Oswaldo Mesquita e Magda Santos, na época diretora 

artística da TV Anhanguera atores veteranos, que já tinham atuado em A Família Brodie 

(1965), Cleonice Leandro, como Guiô, Tião Sodré(Gabiró) e um garoto que na época foi 

lançado por Cici Pinheiro: Hilton Mendes Júnior, no papel de Tico, na peça um jovem 

“adotado” por Gimba.  

O espetáculo também contou com a participação da Polícia Militar de Goiânia, que 

cedeu as armas utilizadas no espetáculo e uma escola de samba que atua na peça foi 

constituída por soldados da PM. A cenografia foi de Martins Muniz, que na época retornava a 

Goiânia para fazer a decoração do carnaval e resolveu ficar em sua terra natal. O cenógrafo 
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também atuou na peça no papel de “Negão”, amigo do protagonista. A iluminação foi de 

Ricardo Grillo, sonoplastia de Gibson Garcia e Mateus Brito. Na direção Cici Pinheiro e 

produção de Ronaldo Magalhães, Erotildes Pererira e Sonia Alóia7.  

Cici Pinheiro (1989) demonstrava em entrevistas o cunho social do espetáculo: 
 

Com Gimba nós pretendemos chamar a atenção da sociedade, contando a história de sua vida, porque 
ele se tornou um malandro, como foi a transformação e porque muitos se tornarão iguais a ele se a 
sociedade não lhes der maiores oportunidades. (Jornal O Popular, 8 de set 1989).  

 
Cici guardou a trilha sonora da peça em uma fita, com letras e música de 

Gianfrancesco Guarnieri, Carlos Brandão e Walter Mustafé, na voz de Sinval Costa, “puxador 

de samba”. A trilha foi gravada nos estúdios Araguaia, de Íris Mendes.  

Na casa de Cici Pinheiro, um quadro com a peça publicitária de Gimba chama atenção. 

Uma pietá tupiniquim sentada sobre a bandeira nacional, com o filho Gimba, morto no colo. 

A mãe segurava um revólver na mão esquerda e fazia um gesto com a direita, de forma a dar 

um basta à violência. “Ele(Gimba) dá um voto de confiança no Brasil, apesar de tudo que está 

aí”. (Pinheiro 1989).8 

O contexto da peça Gimba assemelhava-se ao trabalho de Cici no Centro de 

Observação e Oriental Juvenil(Cooj) em que fazia uma tentativa de “resgate” de menores 

infratores9.  

Em 1991, Cici ganhou o prêmio O Jaburu10 pela peça Gimba. Foi o último trabalho da 

teatrologa nos palcos e, devido a problemas de saúde, permaneceu reclusa na chácara onde 

morava, no Setor Criméia Leste, em Goiânia até o seu falecimento em 2002.   
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