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Prefácio por Niedja Soares 

__________________________________________ 

      O ABC de Richard Thompson é mais que um 

livro. É uma dádiva da existência transmitida através 

das palavras. Relata como a Arte e trajetória artística 

pode revolucionar a qualidade de vida aprofundando a 

visão humana do próprio escritor que em determinado 

momento passará não só a ser o personagem, mas 

também o construtor dos próprios sonhos, já que ele 

mesmo possui uma infinidade de homens presentes 

em um só. 

    O Percurso nas Artes por si só já não é uma 

tarefa fácil, necessita de um trabalho árduo, muita 

dedicação, resistência e além de tudo tendo de 

enfrentar algumas críticas. Este ABC traz reflexões 

fascinantes que fara o leitor navegar no mais profundo 

de seu inconsciente sentindo na pele o valor de cada 

emoção. 

   Richard Thompson, Produtor Cultural, 

Bailarino, Interprete Contemporâneo, Pedagogo, 

Escritor entre outros. Desvenda de maneira 

deliciosamente bem escrita as fontes de sua 

inspiração e experiências no decorrer dos anos, onde 
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como base encontra força no Senhor Jesus Cristo, o 

dono e criador de todo universo e em pessoas que o 

marcou positivamente ao longo de sua caminhada em 

vida e obra.                                                     
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Prefácio por Richard Thompson 

__________________________________________ 

 Como Empreendedor nas Artes, Produtor 

Cultural CPC-2691/11, Coreógrafo e Bailarino 

Contemporâneo DRT 3875/PE, Concepção e Direção 

Geral da Produtora RT Produções CNPJ: 

22.284.437/0001-37 e Agente de Relacionamento, 

Multiplicador de Informações, Influenciador e 

Disseminador de Ideias através do Youtube. Venho 

por meio deste livro e mais um trabalho de registro 

fundir ideias que julgo necessárias serem 

compartilhadas com pessoas de alma jovem que 

pensem semelhantes ou como eu e que desejem sair 

do lugar comum imposto muitas vezes pela sociedade 

que o cerca e não traz novas alternativas de soluções 

e saída. 

 Jovens têm muitas ideias revolucionárias 

para mudar o mundo e são pessoas incríveis que tem 

uma força e energia que não deveria em hipótese 

alguma ser desperdiçada, assim, me vejo como 

colaborador de uma sociedade que acredito mais 

humanizada através do entendimento da Cultura e 

Educação pelas Artes. O que me impulsiona a estar 

aqui compartilhando um pouco da minha história e 
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trajetória nas Artes e não tenham dúvidas que são 

vocês que me assistem e consomem o trabalho que 

venho ao longo de 14 anos desenvolvendo com a 

Equipe de Artes RT Produções. 

 A Arte tem me levado a lugares que nunca 

imaginei chegar, me retirou da zona de conforto, me 

fez conhecer pessoas e lugares que levarei no meu 

coração para sempre. Trabalhos incríveis e momentos 

compartilhados que não tem preço e levo comigo a 

experiência como pagamento de tudo que vivi e se 

Deus permitir ainda viverei com as pessoas que se 

dispor a ir mais fundo em conhecer e obter um maior 

entendimento na verdadeira adoração dedicada ao 

nosso Senhor Jesus, através das Artes. 

 Convido a todos para pegarem seu 

passaporte e darem um mergulho junto comigo nesta 

história de muitas lutas e conquistas que neste 

segundo livro publicado pela Equipe RT Produções 

assim como todos os nossos projetos e trabalhos 

desenvolvidos possa te encorajar a repensar ações de 

mudança na sua própria história de vida através da 

Educação nas Artes. Aventure-se e boa leitura! 
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P.S- No final me relatem o que acharam desta 

incrível experiência por depoimentos e compartilhem 

também suas histórias comigo vou adorar conhecer 

um pouco mais de vocês e respondê-los: 

rtproducoesmix@gmail.com - Escrevam nome sobrenome 

e cidade com algum contato. Retornaremos assim que 

possível! 

mailto:rtproducoesmix@gmail.com
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Sobre o Autor 

__________________________________________ 

Graduado em Pedagogia (2016) e Técnico em 

Recursos Humanos (2012) pela Faculdade Joaquim 

Nabuco Recife. Especialista na Supervisão de 

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas, assim 

como, na Avaliação por Competência pela Faculdade 

Fafire (2012). Pós-graduando em Gestão Cultural: 

Cultura, Desenvolvimento e Mercado pelo SENAC 

(2017). É autor do Livro "Resistindo com as Artes 1° 

Edição” (2015), e atuou como Crítico de Cinema com 

Participação na Comissão Julgadora do XVII Cine PE 

(2013) - Festival do Audiovisual pela Categoria 'Júri 

Popular'. Ganhador do VIII CINECREED (2016) com o 

Curta Jorge em parceira com o Diretor Premiado Yuri 

Allef. Ganhador do Oscar na Categoria de Melhor 

Cobertura de Eventos e Fomentação da Dança Árabe 

na Cidade do Recife no Festival PE na Dança (2016). 

Participante para Audição do Cirque Du Soleil 

(Canadá, 2013). Produtor Cultural pelo Funcultura e 

Fundarpe CPC-2691/11 (Desde 2011) e suas 

publicações podem ser encontradas no site "Jovens 

Unidos em Ação" (http://juanews.wordpress.com/). 

Editor de Vídeos, Youtuber do Programa #Suma 
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(2015) e Diretor da Produtora RT Produções CNPJ: 

22.284.437/0001-37, cujo canal no Youtube é 

localizado "rtproducoesmix" (Desde 2008). Criador do 

Projeto Cantando na Rua (2012), Projeto Videoclipes 

de Dança Contemporânea (2016), Direção do 

Espetáculo de Dança Contemporânea Dialética I Ato 

(2013). Participou como Colaborador do Grupo de 

Estudos de Arte Contemporânea "Conexção - 

Conectados em Ação” (2010-2013), onde atuou como 

Bailarino e Coreógrafo Contemporâneo DRT 3875/PE 

(Desde 2011), Intérprete Teatral e Palestrante Social 

com temas acerca dos Direitos Humanos ministrado 

na UFPE no curso de Letras Inglês (2013) e 

Palestrante no Seminário de Dança/Educação nas 

turmas de Pedagogia FJNR (2013). Foi Integrante e 

Colaborador do Coletivo Universo Lúdico (2014) - 

Uma Equipe de Contação de História, teve 

participação ativa na Turnê "Mato" apresentada nas 

Praças e Parques da Cidade do Recife e na Livraria 

Cultura do Paço Alfândega e Shopping Rio Mar. 

Fonte do Currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.d

o?id=K4882274Z2 
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__________________________________________ 

 Ao único digno de receber todas as Artes, 

glórias, honras e louvores através da Dança, Música, 

Teatro, Artes Visuais e das nossas ações corriqueiras 

do dia a dia, nosso Deus.  

Aos meus professores da escola, universidades, 

de dança e dos balés que passei e mestres que 

sempre estão me incentivando e apoiando a 

prosseguir na caminhada que muitas vezes enxergam 

em mim um talento que nem eu mesmo vejo. Meu 

carinho sincero a vocês. 

A minha namorada, futura noiva e esposa, aos 

meus amigos, colegas de trabalho, pais, alunos, 

seguidores, admiradores do meu trabalho nas Artes, 

chefes, coordenadores, supervisores o meu muito 

obrigado por alegrarem meus dias em Terra. Aos 
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todos os ministérios que me ajuda assim como toda 

nossa equipe em oração. 
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obras, as minhas queridas avós que choram comigo 
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nos meus momentos de tristeza e também se alegram 

com minhas vitórias e conquistas diárias sempre me 

acompanham e oram por mim quando mais preciso. 
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Dica RT 

__________________________________________ 

Inicio este segundo livro pela parte que muitos 

tentam fingir não saber, como ela é forte demais para 

estar no fim e por ser recorrente vivê-las decidir 

começar por ela, então, tem uma frase que relato em 

um dos meus primeiros vídeos disponíveis no Youtube 

intitulado “Testemunho Richard Thompson”, onde a 

frase dita em meados dos anos 2009 permanece atual 

na minha história até hoje, então lá vai, Frase: 

“Perseguido sempre, atingido nunca”. 

 Deus tem me guardado de muita 

perseguição que tenho vivido desde que nasci que o 

inimigo ao nosso derredor tenta nos abater usando da 

falta de estrutura familiar contra mim, tentativas de 

abuso, agressão com palavras que machucam mais 

do que uma tapa, calúnias, levantamentos de falsos 

contra mim, cuspes, provações, discórdias, 

hostilização, bulling, afrontas, desrespeito e todo tipo 

de humilhação contra a condição humana tudo isso eu 

tive e tenho que lidar todos os dias por ter escolhido 

ser e viver nas Artes de forma mais assistencialista e 

em prol das pessoas sem ter um retorno financeiro, 

cujo nunca recebi o chamado para tal. Deus sempre 
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foi muito claro comigo e meu chamado e missão na 

Terra. O que não quer dizer que não precise de ajuda 

financeira afinal de contas à limitação do trabalho se 

dar muitas vezes pela falta de recursos. 

 Cada dia mais que me vejo em meio a 

essas tribulações reconheço que não há motivos 

gerados por mim para estar nela, mas que de fato elas 

procedem de origem espiritual e tenho orado e 

somado forças em orações com a família e equipe RT 

Produções além de contar com as orações e o apoio 

de muitos irmãos, líderes espirituais, admiradores, 

familiares, conhecidos, parceiros, professoras e 

professores e até de “estranhos” (Pessoas que nunca 

falaram comigo ou sequer me viram pessoalmente, 

mas que se sensibilizam com minha história e 

trajetória de luta e resistência nas Artes). 
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Artes* 

__________________________________________ 

“A arte não começa nos palcos, mas ela se 

estende nele”. Richard Thompson 

 Esta frase foi proferida ao observar os 

bastidores de um espetáculo onde eu ia dançar 

representando meu balé Rosana Ayrabesk. E até hoje 

reflito nela que não só nas Artes, mas na nossa vida 

somos extensões do que queremos ser e acreditamos. 

Tenho experimentado isso com os muitos amigos, 

familiares, parceiros e integrantes da equipe que me 

cercam e sempre demonstram e derrama o carinho 

que sentem por mim, eu faço igual por cada um que 

decide está e permanecer conectado a mim. Cultivo e 

Conservo um carinho especial por cada seguidor do 

meu trabalho de luta nas Artes. 

 Afinal de contas a gente nunca perde nada 

em dar amor e voltando ao tema kkk quem me 

conhece sabe que eu respiro Artes e Cultura e ela sem 

sombra de dúvidas tem me ajudado e fortalecido a ser 

um homem que pensa além do óbvio e diferente mais 

libertador e sempre buscando a melhora contínua 
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enquanto sujeito humano. A Arte tem me humanizado 

todos os dias. 
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Bailarino* 

__________________________________________ 

“Esse menino, vive se sacudindo pela casa”. 

Salete Ferreira 

14 anos de Carreira nas Artes, só notada depois 

de uma notificação recebida pelo maior site de busca 

de talentos e pessoas célebres e ilustres no mundo 

todo, a Wikipédia. Pirei quando vi e quase não 

acreditei, um filme rodou na minha cabeça, emoção, 

orgulho e luta me fizeram chegar até aqui mesmo tão 

jovem, mas com uma bagagem cultural imensa pela 

frente a ser ainda desvendada e sempre me disponho 

a isso: “Só que nada sei”. Como dizia o velho Sócrates 

kkk. É assim que me mantenho resistindo nas Artes, 

como um eterno aprendiz e sonhador num mundo 

melhor e grato a todos vocês que dedicam uma parte 

valiosa do seu tempo para consumir e compartilhar as 

produções que tenho realizado ao longo desses anos 

com a equipe RT Produções. 

 Minha trajetória conta com muitas nuances 

e uma vasta formação. Mas diante de todas, me 

parece que a mais perseguida foi também a mais 

destacada “A Dança”. Perseguido por motivos mil, 
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pelo fato de ser homem nas Artes, de classe financeira 

mais humilde, nordestino o que muito me orgulha, mas 

que para muitos ainda é motivo de bulling, de ter sido 

a vida toda de escola pública e não ter bons 

equipamentos e recursos para o trabalho 

desenvolvido nas Artes como: figurinos, maquiagens 

e sem apoio onde muitas vezes caminhei só pela 

estrada, mas Deus nunca me desamparou e hoje 

tenho colhido os frutos de tudo isso. 
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Coreógrafo* 

__________________________________________ 

“A dança me faz mais leve, me faz ser quem eu 

quiser. Libertador”. Richard Thompson 

São quase 15 nos de história e lá se vai mais de 

50 coreografias montadas e mais de 100 executadas, 

capacidade minha? Jamais, porém reconheço como 

dom de Deus a ser conservado por mim como minha 

missão na Terra. Sobre dons, veja o que a palavra 

eterna nos diz: 1 Pe 4:10 “Servi uns aos outros, cada 

um conforme o dom que recebeu, como bons 

despenseiros da multiforme graça de Deus”. Agora em 

Co 12:4-6 “Ora, os dons são diversos, mas o espírito 

é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, 

mas o senhor é o mesmo. E há diversidade nas 

realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo 

em todos”.  

 Fico triste quando milhares de histórias 

como a minha se acabam e se perdem no caminho por 

falta de apoio e incentivo seja da própria família, dos 

amigos, das igrejas, ongs, escolas, universidade e 

própria comunidade que se vive. Pois é sabido, que o 
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Brasil é celeiro de muitos talentos e de diversas áreas 

o que não desmerece e perde para país nenhum. 

 Enquanto Coreógrafo e Bailarino 

Contemporâneo com DRT 3875/PE. Tenho feito 

muitas pesquisas referentes à funcionalidade da 

dança contemporânea para meu dia a dia e sobre a 

interferência da mesma na vida dos que comigo estão. 

Até em nível do turismo local e estratégias de ações 

que tenho realizado em parceria com a Equipe de 

Artes e Produtora RT Produções. 
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Dialética* 

__________________________________________ 

“Não falamos apenas com as palavras, mas com 

todo o nosso corpo”. Richard Thompson 

 Dialética foi um presente que Deus 

colocou no meu coração na proposta de ser um 

espetáculo de Dança Contemporânea e DVD dividido 

em três atos com objetivos claros de evangelização 

através das canções originais do meu parceiro Carlos 

Asáfe e expansão do Reino de Deus através das 

Artes. 

 Cada ministro e pessoa que existe no 

mundo e nas igrejas tem uma missão clara, ás vezes 

nem sempre as mesmas descobrem isso a tempo, a 

serem cumpridas. Meu chamado para ministrar as 

nações através das Artes aconteceu no meu coração 

aos 14 anos de idade após ser convertido. 

 Cremos como Equipe que este trabalho 

levará cura em cada casa que ele entrar e impactará 

vidas de muitos que tiveram um sonho negado de 

adorar a Deus através dos seus dons e talentos nas 

Artes seja ela qual for, música, literatura, pregações, 

teatro, danças, artesanato, intercessão, campanhas 
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de alimentação e visitação a creches, abrigos, 

orfanatos, ongs e até em locais públicos para ministrar 

o evangelho independente do tipo de música e formato 

levado se for justo, limpo, sincero e com muito temor 

a Deus e oração, cremos que Deus se agrada e tem 

muito a fazer a quem se dispor a seguir seus 

propósitos e sonhos de Deus na Terra. 

 Dica RT! Se você nesse momento, está 

totalmente com o coração alegre em ouvir isso nos 

procure e venha somar forças conosco neste 

ministério. Será um prazer tê-lo conosco. Fale 

Conosco! 
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Equipe* 

__________________________________________ 

“Valeu a pena ter dado a cara a tapa e ter sido 

representante da equipe mesmo quando não estavam 

comigo”. Richard Thompson  

 Este sentimento de Equipe permeia minha 

vida desde muito pequeno. Fui uma criança com brilho 

nos olhos que surpreendentemente andam comigo até 

hoje e sempre que me olho no espelho vejo o reflexo 

desta criança que não morreu em mim. Os sonhos 

também não os morreram, mas se multiplicaram e 

hoje compartilho com todos vocês muitos dos sonhos 

que Deus tem me ajudado a realizar. 

 Sou do tipo que não acredita no amor 

platônico e apenas sentimental e na impressão causa 

a primeira vista, sou do tipo que constrói relações 

conscientes pautado no amor inteligente e nelas me 

fortaleço continuamente. Atualmente faço parte de 

uma Equipe e família chamada RT Produções, que 

muito me representa inclusive meu sonho e Terra vejo 

ser realizado nela junto com todos os integrantes, 

colaborador, participante direto ou indireto, parceiros 
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que contribuem sempre na nossa caminhada coletiva 

de quase 15 anos de história e experiências vividas. 
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Fotografias* 

__________________________________________ 

“Registrar momentos que fiquem eternizados é 

construir um pouco da nossa história através das 

imagens”. Richard Thompson 

 Somos uma Equipe que se preocupa e 

trabalha em cima da memória afetiva através dos 

registros em fotografias e vídeos de momentos nossos 

e do que se passa no território local e cultural do qual 

fazemos parte ainda de forma sustentável, pois ainda 

não contamos com patrocínio para muitas coberturas 

que fazemos. 

 Temos trabalhado ao longo desses anos 

de forma sustentável tendo que recorrer aos trabalhos 

formais que diferem do setor artístico para custear e 

bancar literalmente nosso sonho de mudança social e 

pessoas através das Artes. 

 Pontos Positivos – Realização de Projetos 

Anuais, objetivando o bem comum de toda a Equipe e 

seus Parceiros e Público sem restrição e dependência 

exclusa de editais (Vale ressaltar que achamos 

importante e que sempre que possível nos 

submetemos aos editais, eles têm uma importância 
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clara para quem trabalha com cultura inegável, 

inclusive é dele que muitos projetos sobrevivem). 

 Pontos Negativos – Que costumo dizer, 

Pontos a Melhorar está na limitação de não podermos 

estar em lugares que gostaríamos para criar ações 

comunitárias e expandir nossa missão de difundir a 

Educação através das Artes para outras pessoas. 
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Grupo* 

__________________________________________ 

“Gerir pessoas é extremamente delicado, mas 

prazeroso quando tratamos o outrem como 

gostaríamos de ser tratados”. Richard Thompson 

 Ao realizar este projeto do segundo livro, 

quero dizer o quanto me vi grato por todo o processo 

passado e vivido. Costumo dizer que para mim, o mais 

importante não é o final, mas o processo 

experimentado até chegar nele. Neste segundo livro 

pude perceber o quanto sou acompanhado por 

milhares de pessoas de todo o Brasil que assistem aos 

vídeos que produzimos pela RT Produções e pelo 

carinho colhido em cada relato e depoimento recebido 

e o que mais me marcou foi saber que a distância 

física é apenas um detalhe quando se ama realmente 

não existem barreiras para se está e se fazer presente. 

Fica aqui registrado o meu carinho a todos vocês que 

participaram de mais um trabalho realizado e por você 

que neste momento está lendo esta história que ela 

possa te encorajar a prosseguir a não desistir dos 

sonhos de Deus para você e abençoar a todos que 

você puder depois dessa leitura compartilhar com 

alguém, desde já te agradeço! 
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 Gratidão especial a todos os grupos e 

segmentos diversos que me acolheram com minhas 

ideias e compartilham comigo de projetos para a 

construção de um mundo melhor em destaque aos 

MCs, Dançarinos de Break e Bailarinos de Dança 

Árabe o carinho de vocês para comigo e meu trabalho 

são impagáveis. Gratidão! 
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Homem* 

__________________________________________ 

“A vida não é uma corrida de velocidade, e sim 

de resistência”. Jorge Martim 

 A Docência Masculina no Ensino das 

Artes: Desafios e Perspectivas para a Educação 

Básica. Foi meu primeiro artigo cientifico e TCC 

apresentado na finalização do meu curso de 

graduação Pedagogia (Nabuco, 2015) com minha 

parceira Giselda Kneip. Onde abordamos pela 

perspectiva de gênero, nesse caso o masculino, as 

relações da docência no Ensino através da disciplina 

tão estigmatizada como feminina as Artes. Trouxemos 

referências importantes que discutem sobre o tema de 

gênero como a brasileira Guacira Lopes Louro entre 

outros também internacionais. 

 Experiência incrível obtida através dos 

relatos surpreendentes de quatro Arte/Educadores. 

Você pode ter acesso a essas entrevistas exclusivas 

em ao nosso DVD Coleção Arte Educadores. Fale 

conosco: www.juanews.wordpress.com E Adquira já o 

seu! 

http://www.juanews.wordpress.com/
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Ivaneide 

__________________________________________ 

“Deus não pode estar em todos os lugares e por 

isso fez as mães”. Frase poética de um ditado judaico. 

 Minha mãe é uma peça, filme de comédia 

brasileiro e de grande sucesso que trata sobre o 

comportamento da mãe com muito bom humor e vale 

todo o sucesso que tem. Fazendo a ligação do filme 

com minha mãe, quero dizer que ela é uma figura e 

que não mede esforços para estar comigo sempre que 

possível nos eventos de dança que participo. 

 Ela que é cheia de bordões hilários, e 

sempre que saímos com ela a diversão já é certa por 

isso que me identifiquei e mencionei no início o filme 

do Paulo Gustavo porque identifico muito minha ilustre 

mãe no relato que ele tão inteligentemente e cheio de 

conexões faz no filme. Se ainda não assistiu, fica a 

dica. Assista! 
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Juanews* 

__________________________________________ 

 “Resistência pacífica, mas não passiva contra 

as injustiças”. Mahatma Gandhi 

 Nosso site www.juanews.wordpress.com 

tem nossa história contada em textos, fotos, vídeos e 

depoimentos de todos que nos acompanham e já 

trabalharam conosco ou como integrante ou como 

parceiros ao longo da nossa história de construção 

contínua e de persistência nas Artes. Vale a pena você 

deixar seu registro lá. Corre lá queremos te ver. 

 “JUA” significa Jovens Unidos em Ação e 

“News” significa Notícias. Ambos os termos foram 

criados em 2006 quando liderei na minha comunidade 

de Brasília Teimosa um grupo de Jovens Agentes de 

Comunicação em parceria com a ONG Casa de 

Passagem, hoje, localizada em Santo Amaro/PE.  

 

 

 

 

http://www.juanews.wordpress.com/
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Kalyne 

__________________________________________ 

“Persistência é a irmã gêmea da excelência. 

Uma é a mãe da qualidade, a outra é a mãe do tempo”. 

Marabel Morgan 

 Sabe aquele tipo de pessoa que você 

precisa cativa e cultivar regando com amor todos os 

dias? Pois, esta é minha irmã. Pessoa difícil com os 

de casa, mas super fácil com os de fora. Costumo 

dizer que ela é meiga e abusada kkk muito inteligente 

e introspectiva. 

 Lembro-me da nossa infância com carinho, 

onde éramos carne e unha um do outro ela sempre me 

protegia e defendia de forma instintiva e muito 

carinhosa comigo. Sinto falta deste tempo onde ela se 

deixava ser protegida e me protegia. Hoje ambos já 

adultos, me orgulho dela está conquistando seu 

próprio espaço pessoal e profissional. 
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Livros 

__________________________________________ 

“Uma longa viagem começa com um único 

passo a leitura”. Lao-Tse adaptado por Richard 

Thompson 

 Lembro-me que no ano que Deus me 

converteu em 2004 aos meus 14 anos foi o ano que 

eu o realmente tive uma experiência revolucionária 

com Ele e decidir seguir seus passos morrer para mim 

mesmo e viver para Cristo. 

 Sabendo que desde então se iniciaria uma 

longa jornada para carregar a minha cruz, como todo 

bom cristão. E concomitantemente a este momento a 

escrita e o registro sempre foram muito fortes para 

eternizar cada segundo vivido desde esse novo 

nascimento. Consequência dessas intensas leituras e 

escrita na infância e pré-adolescência e 

especialmente por carta que hoje compartilho dois 

livros com vocês. 
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Música 

__________________________________________ 

"Querer ser igual nos faz ir além". Richard 

Thompson 

Como todo bailarino que se preze tenho uma 

musicalidade aflorada e cada toque musical ressoa no 

meu corpo revertido em movimento. Quero 

compartilhar com todos vocês que estão lendo esta 

história algumas das canções que marcaram a minha 

trajetória de vida e carreira nas Artes e que todas às 

vezes que ouço me emociono e me motivam a 

prosseguir e renovam minhas forças na caminhada. 

Segue abaixo trechos de algumas das canções 

com seus respectivos títulos e intérpretes: 

Fiel a Mim 

(Eyshila) 

Quero te adorar  

Ainda que a figueira não floresça 

Quero me alegrar 

Mesmo se o dinheiro me faltar 
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A vitória vem mesmo que pareça que é o fim, 

pois tu és fiel Senhor, fiel a mim. 

 

Até tocar o céu 

(Eyshila) 

É tempo de parar de murmurar  

E abrir a boca para abençoar  

Porque somos os profetas desse tempo 

Somos a geração do avivamento 

 

Posso Clamar 

(Eyshila) 

Eu sei que não estou só 

E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor, 

só porque estais comigo, eu.... 

Posso clamar 

Eu acredito que eu não vou naufragar 
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Só porque estais comigo, eu... 

Posso clamar 

Já tenho fé pra descansar 

Nas ondas de um bravo mar 

Sim, eu... 

Posso clamar 

Mestre, vem me ajudar. 

 

Terremoto 

(Eyshila) 

E quem crê jamais desiste de cantar 

Porque toda vez que uma canção é 

transformada em oração 

Um terremoto vem anunciar  

Que sempre vale a pena adorar. 
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Deus Proverá  

(Eyshila) 

Deus proverá 

Minha vida, minha casa.  

Meus problemas já estão no altar 

Deus proverá  

Ele sempre tem uma resposta pra quem clamar 

Jesus não foi sacrificado em vão 

O meu Deus tem solução pra tudo em suas 

mãos. 

 

Impossível de Esquecer 

(Eyshila) 

Amiga, eu nunca vou desistir de você e pela tua 

vida eu vou interceder mesmo que eu esteja longe 

meu amor vai te encontrar porque você é impossível 

de esquecer. 
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Fala Comigo 

(Eyshila) 

Fala comigo, fala Senhor 

Decidi te obedecer por amor 

Eu preciso aprender o caminho do teu coração 

Fala comigo 

Como um pastor que conduz o seu rebanho 

Eu desconheço outra voz que não venha de ti 

Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir, eu 

preciso te ouvir. 
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Mulheres* 

__________________________________________ 

“Mulheres da minha vida que me fascinam e me 

dão a beleza de saber viver e como viver neste mundo. 

Sou apaixonado intensamente por todas elas que me 

fizeram e fazem o tempo todo o homem que sou”. 

Richard Thompson 

Cercado de mulheres desde minha infância me 

vi motivado a escrever e roteirizar um documentário 

intitulado "Mulheres da Minha Vida". Cujo tema 

despertou para uma discussão que a cada dia tem se 

acalorado que são as questões de gênero. 

Pois bem, após o projeto idealizado mãos a 

massa para fazer a pré-produção, produção e pós-

produção, cujo em cada projeto desenvolvido é uma 

preocupação da equipe e produtora de Artes RT 

Produções Mix. 

Optei por mulheres próximas a mim devido ao 

tempo curto que tenho em casa e também pelas 

questões burocráticas de direitos de uso de imagem 

caso fosse gravado com mulheres que não fossem do 

meu círculo de convivência, o que não impede de 

nossos registros de direitos autorais. 



46 
 

 

Richard Thompson | De A a Z 

Além de ser uma homenagem à diversidade 

cultural que cada mulher carrega consigo mesma ele 

é um ótimo trabalho de reflexão e reflexo social do que 

pensam as mulheres sobre o gênero que tem sido a 

cada instante posto e exposto a xeque mate "o gênero 

masculino, ou seja, os homens". 

Espero que assistam e colaborem comentando 

com mais um trabalho que julgamos agregar alguns 

valores para a sociedade que desejamos mais 

burocrática em seus processos comunicacionais.  
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Niedja 

__________________________________________ 

“Casar é acreditar que um conhece ao outro 

profundamente e depois surpreender-se com um novo 

aprendizado a cada dia”. Augusto Branco 

 No primeiro encontro um olhar que nos 

conectou e que até o presente momento temos vivido 

e escrito juntos uma história linda de amor. E sabe 

quem foi o responsável do nosso enlace? Meu 

primeiro livro “Resistindo com as Artes”. E hoje no 

segundo livro ela que antes era minha leitora passou 

a se tornar a Sra Thompson, que mágico né? 

 O mundo precisa de mais pessoas que 

acreditem, então vai mais uma dica que pode parecer 

bobagem mas acreditem lá vai: Nunca deixem de 

acreditar e correr atrás dos sonhos que Deus brotou 

no seu coração.  
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Obrigado* 

__________________________________________ 

 “As dificuldades fortalecem a vontade e 

aumentam o poder de resistência”. Swami Sivananda 

 Agradeço a você leitor que aceitou o 

desafio de se aventurar junto comigo a conhecer um 

pouco mais desta história inacabada e em contínua 

construção e que você a partir de agora já faz parte 

dela junto comigo. 

 Gostaria de manifestar mais uma vez aqui 

leitor (a), minha sincera gratidão por você ter 

organizado um pouco do seu tempo para ler este meu 

segundo livro que graças a todos que estão 

conectados comigo ele pode ser tocado e estudado 

por ti. Vocês me deram assim, a possibilidade de 

compartilhar algumas das muitas histórias que espero 

que possa ser útil para encorajá-los a desejar investir 

e se aventurar nas Artes como eu.  
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Produtor Cultural* 

__________________________________________ 

“O novo sempre despertou perplexidade e 

resistência”, Sigmund Freud 

 Produzir Artes numa nova perspectiva e 

olhar de cultura através das novas mídias e 

plataformas digitais é um desafio que poucos 

conseguem ultrapassar, sobretudo, os modismos 

passageiros do nosso tempo. Contudo, as muitas 

produções desenvolvidas pela nossa Equipe não 

garantem a participação total de parte dos que dela 

apreciam. Muitas pessoas têm o direito de não curtir 

ou gostar do que fazemos ou faço e recebo 

constantemente diversos ataques a respeito disso. 

 Mas essas pessoas esquecem que assim 

como elas eu também tenho o direito como pessoa de 

indignar-se contra tais pensamentos e atitudes das 

mesmas.  
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Querido 

__________________________________________ 

“Se você não tenta arriscar, você não sai do 

lugar”. Lucas Amorins 

 Este segundo livro me trouxe uma nova 

perspectiva sobre os trabalhos que me empenho e 

desenvolvo nas Artes junto com a família e equipe RT 

Produções, assim como, na forma como as pessoas 

de perto e de longe me veem e me percebem no meio 

disso tudo. Surpresa maior em receber tantos 

depoimentos de pessoas conectadas com nosso 

trabalho de todos os estados do Brasil. De fato, 

supervalorizo o carinho recebido de todos, afinal de 

contas, o que fazemos sem apoio financeiro muitas 

vezes em paralelo as horas de estudos e 

investimentos merece no mínimo um agradecimento e 

respeito. O mundo precisa de pessoas que acreditem 

e é assim que multiplicamos e aplicamos o amor do 

que fazemos nas pessoas. 

 

 

 



52 
 

 

Richard Thompson | De A a Z 

Richelly* 

__________________________________________ 

 “Ter um irmão é ter para sempre uma infância 

lembrada com segurança em outro coração”. Tati 

Bernardi 

 Minha alma gêmea, sempre que a vejo me 

emociono. Vejo-me muito nela e costumo dizer que ela 

é minha cópia e versão feminina. Lembro-me com 

carinho da nossa deliciosa infância onde éramos cover 

da dupla de também irmãos Sandy e Junior nos anos 

de 2002 (ela tinha 4 anos e eu tinha 12 anos). 

 Fase que todos ou a maioria dos irmãos já 

tiveram ou terão ainda juntos, que é aquela 

descoberta do potencial um do outro do se encantar e 

se espelhar no outrem. Pois é, leitores, tive a sorte de 

ter esses momentos com minhas duas irmãs (Falta 

meu irmão aqui, por que ele nasceu exatamente neste 

ano de 2002). 
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Salete* 

__________________________________________ 

“Os homens são o que as mães fazem deles”. 

Ralph Waldo Emerson 

 Falar do meu anjo sempre me emociona 

demais, pois os que me conhecem sabem da 

importância que a minha avó materna tem na minha 

formação enquanto homem que sou hoje.  

 Valores aprendidos e compartilhados com 

ela que levarei comigo sempre e como certeza 

repassarei para meus alunos, esposa, filhos e equipe. 

Valores como: Verdade (Não importa em qual situação 

você se encontre e o sangue pode dar no meio das 

pernas, mas sempre fale a verdade Expressão que ela 

me ensinou). 

 Se você estiver no seu direito e na sua 

razão, não deixe que ninguém te ofenda continue até 

o fim. Enfim, minha mãe/pai/avó sempre recebeu de 

mim tudo o que ela plantou e me orgulho disso e sou 

muito grato pelo seu amor fiel a mim. Não me 

arrependerei nunca de sempre ter dividido toda minha 

vida com ela. Hoje posso dizer que minha avó é a 
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única que depois de Deus e de mim mesmo sabe tudo 

de mim. 
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Teatro* 

__________________________________________ 

“Meu trabalho é composto de 90% de trabalho e 

10% de talento”. Richard Thompson 

A magia e a inspiração do teatro da vida aos 

poucos é um grande instigador na confecção e 

realização de muitos dos trabalhos da equipe RT 

Produções. 

Sempre atento às mudanças que acontece em 

nosso cenário artístico e no mundo. Cada pessoa e 

novo local que conheço agrega valores na construção 

de personagens para a dança e situações que em 

algum momento possa ser revisitado ou instrumento 

de alguma futura obra. 

Relaciono o teatro dos palcos com o teatro da 

vida, onde nele música e os personagens são a todo 

instante interpelados por novas situações que surgem 

de forma inesperada e algumas outras provavelmente 

ensaiadas, umas fazendo nosso controle outras por 

experiências já fazem parte de nós mesmos. 

Quando encaramos a vida como uma peça de 

teatro nos permitiu a analisar e observá-la por outras 
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perspectivas e olhares, pois no teatro podemos ser o 

que quisermos com respeito e dignidade que não fira 

o nosso próximo ou sermos o que o diretor nos sugere 

para aquele momento o que não apaga nossa 

individualidade. 

Contundo na mente de algumas pessoas o 

teatro não tem nada a ver com nossa realidade de vida 

e que muitos só fazem e participam para fugir dos seus 

problemas o que não vejo nenhum problema, mas que 

não é só isso, como alguns reduzem uma arte plena e 

complexa que exigem de que faz parte muitos 

estudos. 
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Universo Lúdico 

__________________________________________ 

“O universo conspira para o bem daqueles que 

amam a Deus”.  Texto adaptado por Richard 

Thompson 

Experiência que me impactou muito. Foram dias 

de intensos estudos através dos laboratórios para 

construção dos personagens de quatro jovens 

arte/educadores em um mesmo projeto e propósito. 

Lembro-me de cada momento com carinho e 

todas as publicações ainda podem ser encontradas no 

youtube. Cada ensaio demonstrou o empenho de 

cada integrante e toda a construção ocorreu de forma 

participativa e colaborativa. 

Criamos uma turnê intitulada "Mato" que 

contemplou o público infantil da cidade do Recife/PE e 

suas famílias nas praças e parques por iniciativa 

própria e de início pelo apoio de uma ação de 

contação de história nas duas sedes da livraria cultura. 

O universo conspira para aqueles que têm uma 

força jovem e que acreditam na beleza da criança, 

sendo assim, o Lucas, o Richard, a Renata e a Rebeca 
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provaram isso com maestria ao se reunir neste projeto 

de jovens talentos com sede em ajudar através da 

arte/educação, da leitura, da música, do teatro e da 

dança a sociedade que nos cerca. 

Sinto-me feliz e contemplado em ter como 

bagagem na equipe RT Produções momentos como 

este que revelam a importância e o sentido das Artes 

em nosso meio social, cultural, humano e profissional 

que se renova a cada instante e pesquisas realizadas. 
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Vídeos* 

__________________________________________ 

Ao iniciar meu entendimento nas Artes desde 

2000, que sinto através da dança a necessidade dos 

registros principalmente em vídeos por nossa Arte ser 

em movimento. Com o surgimento das redes sociais e 

do youtube organizamos aos poucos a produtora 

rtproducoesmix para vincular e dar maior visibilidade 

as Artes não restringindo apenas a uma modalidade 

exemplo dança. 

No canal rtproducoesmix, buscamos ampliar os 

olhares para as Artes como um todo que merece mais 

apoio, respeito e valorização social, pois é para ela 

que atuamos. 

Nele você encontra vídeos diversos como 

programa web, curta metragem, documentários, 

videoclipes de dança, espetáculos de dança e teatro, 

entrevistas, depoimentos, relatos, desabafos, 

opiniões, fala povo, entrevistas, trechos de musicais, 

intercâmbios com outros artistas, estados e cidades. 

O vídeo é um universo de possibilidades 

comunicacionais incrível que temos atuado com afinco 

em todos esses anos de pesquisas, estudos e 
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trabalhos já realizados. Nele, nos vemos, nos 

reconhecemos, criticamos o que julgamos que pode 

melhorar e somos julgados pelos olhares de quem 

estar atrás da tela. 

Ser reconhecido nem sempre é o motivador 

maior para a criação dos vídeos, mas sem dúvida m 

ajudar as pessoas através de alguns temas abordados 

e ser reconhecido por si mesmo participante dele de 

forma mais democrática, política e direta. 
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Wilson 

__________________________________________ 

“Chamado a ser radialista, presidente do nosso 

bairro, um grande talento”.  Richard Thompson 

Neste capítulo venho mostrar a importância de 

alguns senhores chamados "Wilson" que já passaram 

por mim e que de alguma forma me marcam até hoje 

por algumas de suas características. 

O primeiro mencionado será meu tio, Wilson 

Lapa que atualmente é o presidente da comunidade 

de Brasília Teimosa um dos bairros mais agitados e 

culturais da cidade Recife/PE. Seu destaque se dar 

em ser um locutor que sempre traz notícias sobre o 

bairro e que por ser muito ativo desde muito jovem na 

comunidade foi eleito para estar a frente de algumas 

questões sociais deste determinado grupo social. 

Admiro muito pela sua força comunicativa, fluência 

com as pessoas e simpatia para lidar com questões 

de conflitos sociais. 

O segundo mencionado foi um colega de 

trabalho do meu tempo de prefeitura enquanto 

arte/educador ambiental, Wilson sociólogo o que me 

rendeu boas aprendizagem em longas conversas que 
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trocamos diversas experiências e aprendizagens. 

Admiro sua força em mediar conflitos, simpatia e 

comunicação. 

O terceiro Wilson, aqui relatado é o diretor da 

Escola de Artes Imperion, que tive um contato 

profissional e através de minhas observações 

correlacionei que todos os Wilson que conheço e 

conheci até agora ambos têm uma contribuição social 

significativa para a sociedade. 
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Xingamentos* 

__________________________________________ 

“Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, 

e sim unicamente a que for boa para edificação, 

conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos 

que ouvem”. Ef 4:29 

 Mesmo recebendo, o que hoje julgo por 

classificação na categoria mais básica da falta de 

conhecimento de certas pessoas com o nosso 

trabalho desenvolvido em equipe que insistem em 

tentar me convencer que eu desejo me promover em 

cima do que acredito e realizo em equipe, me 

desculpem, inclusive se você é uma dessas pessoas 

e está lendo agora esse livro. Mas é para você mesmo 

que quero deixar dar meu recado que sempre reflito e 

olhe que trabalho para sempre me manter com a 

mente aberta para acolher todas as críticas e posições 

contrárias as minhas, o que diga se de passagem, não 

é fácil, pois isso é um exercício diário. 

 Portanto, ao invés de você apenas dizer 

palavras que não vão acrescentar em nada te ofereço 

a opção de deixar de ser cabeção kkk e respeitar no 

mínimo o trabalho do outrem. 
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Youtuber 

__________________________________________ 

“Escolhi compartilhar um sorriso, um sentimento 

e olhares para ficarem registados na história”. Richard 

Thompson 

 Neste capítulo abordaremos um projeto da 

produtora de Artes RT Produções que deu um 

desdobramento e repercussão positiva que não 

imaginávamos. Estamos falando do Programa #Suma 

que aborda temas do cotidiano e sociedade pelo 

recorte do próprio público que dele participa através 

do formato Fala Povo. 

Diversos tema nos rendeu 12 episódios na 

primeira temporada como: Educação, mídia, 

comunicação, redes sociais, dança, família, futuro, 

lixo, militância política. Diante do retorno do público 

em seus comentários e pedidos chegamos a segunda 

temporada intitulado programa #Web. 

Neste novo formato o programa disponível e 

vinculado no canal rtproducoesmix, traz ao público 

entrevistas com diversos artistas de muitas 

modalidades e gênero com o intuito de fomentar e 

promover ainda mais a nossa cultura local não se 
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limitando a um tipo de segmento ou gênero único 

artisticamente falando. 

Percebemos que projetos como este agregam 

muito valor a comunidade artística e contribuem sem 

medidas em interesses de áreas afins e da sociedade 

em geral. 

Contudo, a vida de youtuber chegou como uma 

forma de usar as redes sociais na militância política e 

artística de forma colaborativa já que ainda não existe 

uma política pública que contemple projetos como o 

nosso em órgãos maior e quando abrem espaço a 

burocracia veta a nós a oportunidade de ter um lugar 

ao sol. 
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Zombarias 

__________________________________________ 

“Antes de tudo saibam que nos últimos dias, 

surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas 

próprias paixões”. 2PE 3:3 

 Lembra do capítulo dos xingamentos? 

Aqui faço um complemento. Lá abordei pessoas que 

de fato não me conhecem e nem do trabalho que 

realizo com a equipe. Neste capítulo trago outro tipo 

de público nosso que são as pessoas que tiveram 

algum tipo de contato ou de experiência mais próxima 

com algum de nós da equipe e que também se acham 

no direito de desfazer dos trabalhos e das pessoas 

envolvidas através de todos os tipos de xingamentos 

e zombarias das mais leves e sutis até as mais 

pesadas e sangrentas. 

 O que contamina não é o que entra, mas 

sim, o que sai da boca do homem (MT 15:11). Por ser 

figura pública e fazer parte da mídia local tenho 

consciência da superexposição de vida nas redes 

sociais e na boca do povo. Na verdade, tive que lidar 

com essa situação desde cedo e muito antes dos 

trabalhos ganharem força e repercussão. 
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 É cruel ver sua vida ser detonada em sua 

frente e por pessoas próximas do trabalho e das que 

se dizem seus “amigos”. Sei também que a pressão 

sobre um artista é grande, pois muitas as pessoas nos 

colocam num lugar inatingível e inalcançável onde 

nenhum erro pode ser admitido. 

 Mas sinto-lhes dizer que não é bem assim, 

pois antes de artistas somos pessoas e também 

admiradores de outros artistas, ou seja, também 

erramos e muito e por muitas vezes, erramos feio 

inclusive. 
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Capítulo Extra  

__________________________________________ 

 Este capítulo é reservado a você leitor (a) 

que agora já faz parte da minha história. Agora é sua 

vez de me contar um pouco sobre você e de você 

mesmo se perceber nesse processo de humanização 

que a Arte nos permite vivenciar. A seguir trago uma 

proposta e desafio para vocês: 

Agora é a sua vez. Liste o nome da sua Árvore 

Genealógica. Boa Sorte! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AVÓ AVÔ 

Você 

PAI 
Mãe 

Irmão Irmã 
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Considerações Finais 

__________________________________________ 

 O fechamento deste projeto se faz na 

grande alegria e surpresa de receber tantos 

depoimentos de incentivo, carinho, respeito e 

admiração de pessoas de perto e longe que têm 

estado comigo ao longo desses 14 anos de trajetória 

e história nas Artes vida pessoal e que por muitas 

vezes nunca pararam para me relatar o que sentem 

por mim e meu trabalho. Então só por este motivo em 

ter recebido este grande feedback do meu público que 

me acompanham e incentivam a mim e a nossa equipe 

a prosseguir através de cada relato e contribuição e 

por acreditarem no que acreditamos este esforço que 

resultou em mais um trabalho já valeu a pena. 

 Umas curiosidades também percebidas na 

escrita desta obra foram às pessoas que vivem 

acompanhando ativamente meu trabalho nas redes 

sociais e sempre comentando e curtindo tudo que 

posto e quando questionadas a fazer um breve relato 

e depoimento sobre meu trabalho desenvolvido dentro 

da equipe RT Produções e para minha surpresa; 

muitas dessas pessoas simplesmente me disseram 
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que não me conheciam nem o meu trabalho e por tal 

motivo eram incapazes de opinar sobre ele.  

 Outros fatos interessantes foram às 

inúmeras pessoas que trouxeram a falta de tempo 

para justificar sua ausência neste momento importante 

da minha história, mas que sempre se fazem presente 

comigo no dia a dia.  

Enfim, quero com tudo isso agradecer a todos 

que participaram direta ou indiretamente de mais um 

trabalho que realizo junto a Equipe RT Produções e 

deste segundo livro. 

 Cada um de vocês me fez repensar minha 

trajetória e história construída partindo do passado, 

presente em busca de um futuro de mais lutas e 

certamente conquistas em nome de Jesus é nele que 

tenho me sustentado e abraçado a cada projeto que o 

Pai celestial tem colado no meu coração e mente. Nele 

me sinto seguro, Ele é meu verdadeiro abrigo e amigo 

de todas as horas. Para Ele sempre tratei minhas 

primícias e Artes para adorá-lo afinal de contas foi 

para isso que nasci.  
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Depoimentos 

__________________________________________ 

Simplicidade!  

Talvez seja a melhor maneira de traduzir a Arte, 

o Talento, o Trabalho dedicado, as variadas formas de 

expressão e a vida como um todo. O simples, com a 

sua leveza, consegue preencher as lacunas do dia a 

dia.  

Richard Thompson é um exemplo disso, através 

de sua Arte, seu Esforço, sua Dedicação. A beleza e 

o equilíbrio estético nascem da simplicidade e da 

leveza.  

Parabéns Richard! Que a simplicidade e a 

leveza do ser sempre acompanhem a sua carreira. 

Seja como uma orquídea que brilha através da 

sutileza e simplicidade. 

Paulo Mello (Amigo, Admirador, Seguidor e 

Diretor Geral do Piratas da Praia, Boa Viagem/PE). 

__________________________________________ 
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Beleza! 

__________________________________________ 

Na Arte vejo a beleza de um homem que cria e 

recria a própria vida.  

Nem todo mundo tem um coração bom, mas 

todos é gente de alma bonita e disposto a ajudar, que 

leva o amor a sério, nem todos vão te estender a mão 

por gentileza, bondade ou ato de fazer o bem.  

Alguns vão te prestar favores disfarçados de 

delicadezas e quando você pisar no calo deles e doer, 

eles vão jogar tudo o que te fez e vai te cobrar pelos 

inúmeros favores.  

Mas antes de você se descabelar pela fraqueza 

do outro e se manter em silêncio até que tudo se 

ajeitem escolha sua paz e tranquilidade do seu 

coração. Afinal de contas, pedra só se atira em árvores 

altas e quem faz isto, é porque não consegue alcançar 

os frutos que elas têm.  

Então, deixa Deus fazer o que foi melhor para 

você ele bem sabe o que faz. Sobe nos degraus da 

humildade e cada escada é uma conquista que 

superas e aqueles que tentaram te derrubar Deus vai 
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ser o primeiro a te levantar através do seu coração e 

pela metade da sua alma. 

Carlos André de Caruaru (Amigo, Cristão, 

Amante das Artes, Integrante e Colaborador da 

Equipe RT Produções, Unidade Caruaru/PE). 

__________________________________________ 

Vida! 

Vivemos em um mundo estranho, todos buscam 

a felicidade, mas a maioria se perde na pequenez da 

vaidade, do orgulho, do puder, do reconhecimento, do 

aplauso e pôr fim a vida se torna algo de uma 

infelicidade constante.  

As amarguras tomam conta das pessoas e elas 

semimortas vagam de um lado para o outro sem saber 

o que buscam, simplesmente porque elas não têm 

olhos que vejam além dos seus limitados horizontes 

de inveja, de preguiça e de certa mediocridade.  

Mas em determinadas voltas que o mundo dá 

surgem alguns seres diferentes, eles não pensam 

apenas no hoje, eles vivem o hoje e conseguem ver 

além do horizonte, eles não buscam riquezas para si, 

eles buscam o bem comum, não perdem tempo 
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pensando como estarão daqui há alguns anos, eles 

trabalham pensando em como o mundo pode estará 

no futuro e então arregaçam as mangas e trabalham 

na construção desse mundo e nem a certeza que o 

verão eles têm.  

Estes são os anjos da terra, os que podemos ver 

se tivermos olhos e boa vontade. Richard Thompson 

é assim! Com a sua dança, com o seu sorriso, com a 

sua disposição e estoicismo vai plantando raízes 

poderosas e ajudando a modificar coisas e pessoas.  

O mundo te agradece nobre homem, mesmo 

que as pessoas não te reconheçam e nem o façam 

com palavras, saiba da sua importância e da minha 

admiração por ti e toda sua trajetória de 14 anos de 

carreira. Que o próximo ano te traga muitas novidades 

boas e que você possa ser feliz. 

Sátiro Santos (Amigo, Fotógrafo, Parceiro, 

Escritor, Amante das Artes e Colaborador da Equipe 

RT Produções). 

__________________________________________ 
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Orgulho! 

__________________________________________ 

Muito orgulho do guerreiro que és. Te amo e não 

por interesse do profissional magnifico e místico que 

te forma, mas pelo homem que és comigo e para com 

os outros.  

Desejo e agradeço, que orgulho meu amor! Que 

você possa comentar o que achou e onde devo 

melhorar em algum aspecto para você. Agradeço pela 

maravilhosa oportunidade e espaço, espaço pelo qual 

está me ajudando a expandir meus horizontes com 

relação aos meus sonhos de se tornar escritora com 

reconhecimento a nível nacional.  

Tenho fé que um dia chegarei lá. Obrigada por 

ser uma das primeiras pessoas que teve acesso a algo 

que escrevi, além de ser o homem que esperei 19 

anos para encontrar e viver uma linda e intensa 

história de amo ao teu lado. TE AMO VIDA! 

Niedja Soares (Namorada, Amiga, Escritora, 

Amante das Artes e Colaboradora da RT Produções, 

unidade Curado/PE). 

__________________________________________ 
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Conexão! 

__________________________________________ 

Quando Deus criou o homem e a mulher, nos fez 

a sua imagem e semelhança. Todos nós já escutamos 

isso alguma vez na vida, mas quantos de nós paramos 

para pensar no que isso realmente significa?  

Se olharmos um pouco melhor essa realidade, 

poderemos entender melhor quem é o ser humano e 

porque ele se realiza quando ama aos demais, sem 

importar quem é o outro e sem esperar nada em troca.  

O ser humano foi criado para viver essa mesma 

realidade de comunhão com Deus e com os irmãos 

humanos. Infelizmente, muitas vezes dizemos não ao 

amor e preferimos viver encerrados no nosso 

egoísmo. Quando o fazemos, estamos indo contra o 

sentido que Deus colocou para nossas vidas. “Não 

experimentamos sozinhos, isolados, tristes e sem 

direção”.  

Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar 

nada em troca é uma maneira de encontrar a 

felicidade. Estou contigo para o que der e vier, pois a 

cada passo dado me renovo junto com a sua luta e 

trajetória de vida. 
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Samuel Soares (Amigo, Admirador, Professor de 

História, Integrante da RT Produções, Unidade São 

Paulo). 

__________________________________________ 

Memória Afetiva! 

Ao relembrar cada registro, cada trilha, não há 

como não se emocionar da luta dos primeiros dias, das 

privações que passamos, e de nosso coração cada dia 

mais firmado em Deus, profetizando Suas promessas, 

que te fez chegar até aqui. Somos um milagre, e muito 

me orgulha saber e sentir que, se hoje aprendo todos 

os dias a ter um caráter moldado e entregue ao 

Senhor, é porque a luz de Cristo que irradia em ti 

alcançou (e ainda alcança) meu coração.  

Amo-te não apenas pelo que és, mas pelo 

melhor que podemos e iremos nos tornar, a partir do 

momento em que decidimos convergir nossas 

energias para o bem e para o ministério que o Senhor 

nos conferiu. Como sou grata a Deus por sua vida, 

querido. Estou contigo até depois do fim.  

E quando a tristeza tentar nos abater (e ela vai 

tentar, pois tudo que é mau sabemos que não procede 

do Espírito), quando ficar difícil segurar as lágrimas, 
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façamos as palavras do profeta Isaías nosso lema: 

"Mas os que confiam no Senhor renovam as suas 

forças; lançam-se como as águias, correm sem se 

cansarem, andam sempre sem se fatigarem." (Is 

40:31).  

Somos ponte, resistência do bem em tempos 

maus! "Ora, àquele que é poderoso para fazer 

infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou 

pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, 

a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por 

todas as gerações, para todo o sempre. Amém!" (Ef 

3:20-21). Pois não estamos aqui por nós mesmos, e 

sim para que nosso Deus seja exaltado em Sua Glória, 

através do nosso trabalho árduo – em ação e oração 

pelo nosso povo e terra. 

Poliana Dantas (Professora de Inglês, Produtora 

Cultural, Colaboradora da RT Produções na Unidade 

Olinda/PE e Ex-namorada). 

__________________________________________ 
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Jovem Bailarino! 

__________________________________________ 

Richard Thompson um Jovem bailarino, 

professor, mentor da RT Produções, homem de 

qualidades especiais, inteligente, sensível, um olhar 

voltado àqueles que mais necessitam de carinho e 

atenção, encontrou na Arte o jeito de chegar até eles, 

olhar franco, sorriso aberto, ouvidos atentos ao clamor 

do próximo. 

Homem que louva á Deus em tudo que faz e que 

crê e valoriza o talento de cada pessoa que encontra, 

e assim faz com que acreditem em si mesmos. 

Seu trabalho é o espelho da sua alma, que esse 

livro sirva de inspiração para outros, agradeço de 

coração o privilégio de fazer parte do seu círculo de 

amizades. Que Deus te abençoe e guie seus passos, 

ilumine seu caminho e o conserve puro e humilde seu 

coração. Palavras sinceras da sua amiga e parceira 

de caminhada, de hoje e sempre. 

Maria Edith Faustino de Araújo de Goiás 

(Escritora, Blogueira e Integrante da RT Produções na 

Unidade da cidade de Goiás).  
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Sonhos! 

__________________________________________ 

O que dizer de uma pessoa sonhadora? E que 

não apenas sonha, mas busca realizar seus sonhos, 

no caminho da amizade, da simplicidade, do amor 

pelos seus próximos do aprendizado a realização. 

Ele segue seu caminho abraçando de forma 

fraternal e se doando no que mais ama e acredita a 

Arte e a Comunicação, seguindo suas expressões 

corporais maravilhosas, conquistadas com muito 

empenho, luta trabalho e esforço.  

Eu o vi, conheci dividir, agradeci, presenciei, 

recebi e juntos tivemos momentos alegres e felizes 

nos palcos e nos bastidores, levando ao público a 

verdade na Arte e através dela.  

Eu sou Michele Izáfer e este que vos apresento 

em palavras dignas é o meu grande amigo que tanto 

me orgulho Richard Thompson. 

E o que mais desejo que este novo livro em sua 

caminhada continue a trilhar seu percurso de 

conquistas, com a graça de Deus, Amém! 
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Michele Izáfer Zin (Professora de Zumba e 

Bailarina de Dança Árabe, colaboradora da Equipe RT 

Produções no Grupo das Redes Sociais). 

__________________________________________ 

Emoção! 

Bem, falar de Richard é sentir emoção. Seu 

carinho, seu respeito ao dançar e encantar a todos que 

sempre está a sua volta uma pessoa esforçada, 

atenciosa, humilde e carinhoso, você é uma inspiração 

para mim e todos que o conhecem seu lindo trabalho. 

Eu que perdi meu pai há cinco meses estava 

numa fase de dor, sofrimento e falta de esperança, e 

nesse período, meus amigos me deram a maior força, 

me ajudaram muito e eu sempre quis dançar desde 

pequena, eu que me apresentei muito inexperiente, 

dancei com emoção e achei que não tão bem como os 

bailarinos profissionais. 

Aí veio você e disse que ficou emocionado 

comigo, logo eu? Que só me apresentei duas vezes, e 

fiquei muito feliz. Você me deu mais esperança ainda, 

que tudo na vida é questão de amor e de esperança. 
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Obrigada meu amigo e parabéns pela sua 

simplicidade e sua humildade você e uma luz linda que 

brilha no amor ao próximo. 

Nay Mirro (Amiga e Bailarina de Dança Árabe e 

Jazz e seguidora dos trabalhos da Equipe RT 

Produções nas Redes Sociais). 

__________________________________________ 

Força da Natureza! 

O que falar sobre essa força da natureza?  

O Richard é uma pessoa sem igual, ele vem 

lutando pela Arte desde o primeiro dia que o conheci 

é um exemplo a ser seguido, pois nos contagia com 

seu carisma e simplicidade.  

Ele é uma pessoa muito especial, pois apesar 

dos preconceitos não se deixa abater. Estou aqui 

acompanhando seu crescimento pessoal e 

profissional. Um Grande beijo meu amigo. 

Virgínia Araújo (Seguidora dos Trabalhos da RT 

Produções pelas Redes Sociais). 

__________________________________________ 
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Dedicação! 

Entrega, dedicação, perseverança em prol da 

dança são atributos que fazem deste artista único e 

plural.  

Adriano Ferreira de Minas Gerais (Pesquisador, 

Professor, Palestrante e Bailarino de Danças Árabes 

de MG). 

 

Eterno Aprendiz! 

QUEM FOI RICHARD NA MINHA VIDA? UM 

ALUNO DOCE, ESPERTO, INTELIGENTE, MEIGO, 

ESTUDIOSO, RESPONSÁVEL, QUE DESDE 

CRIANÇA JÁ DEMONSTRAVA NAS ATITUDES, O 

ADULTO COMPETENTE QUE SERIA HOJE E É. UM 

PROFISSIONAL CAPAZ, UM SER HUMANO 

SINGULAR DE FAZER INVEJA A QUALQUER PAI E 

A QUALQUER MÃE, COMO TAMBÉM, ORGULHAR 

QUALQUER PROFESSORA CORUJA COMO EU, 

ÂNGELA BANDEIRA, QUE SOU SUA FÃ DE 

CARTEIRINHA, QUE TE AMA E DESEJA TODA A 

SORTE DO MUNDO. SEJA MUITO FELIZ MEU 

MENINO GRANDE. 



87 
 

 

Richard Thompson | De A a Z 

Ângela Bandeira (Professora do Ensino 

Fundamental I e II e Ensino Médio). 

__________________________________________ 

Palavras! 

Falar de Richard é bem fácil, um menino muito 

esforçado que sempre foi em busca de seus sonhos e 

objetivos, nunca desistiu meio as desilusões e os 

muitos nãos que recebeu. Me orgulho te ter você como 

sobrinho, um garoto quando começou sua trajetória e 

agora um homem feito. Foco e determinação sempre 

andaram com ele, por isso tenho tanto orgulho, muitas 

vezes quero e não consigo kkk. Enfim amore é isso 

que acho e penso de você como sobrinho e pessoa. 

Sei que DEUS também nunca desistiu de você e você 

Dele, por isso muito mais fácil continuar a caminhada. 

Parabéns por tudo que você já conquistou e o muito 

que ainda vem pela frente. Beijos. 

Elizabeth Lapa (Tia- Parte de Vó Materna e 

seguidora nas redes sociais dos trabalhos da equipe 

RT Produções). 

__________________________________________ 
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Propriedade! 

__________________________________________ 

Infelizmente eu não tenho propriedade para dar 

um depoimento sobre você ainda Richard, pois não o 

conheço bem. 

Apenas vejo sua dança.  Você é uma ótima 

pessoa pelo que me parece, mas eu não teria base 

para descrevê-lo, nem a ti ou a tua dança. Beijão!  

(Bailarina de Dança Árabe e apreciadora do 

trabalho da RT Produções nas exposições e eventos). 

__________________________________________ 

Artista Completo! 

Richard, talento nato, não é só um bailarino, mas 

artista completo e coreografo maravilhoso. Além de 

ser uma pessoa linda. 

Hadassah Kareemah (Amiga, Parceira, Fã, 

Admiradora e Bailarina de Danças Árabes). 

__________________________________________ 
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História das Artes! 

__________________________________________ 

As relações humanas desde que o mundo é 

mundo se manifestam em três esferas não 

dissociadas; elas são, o que as mentes iluminadas dos 

reformadores do século XVII chamavam de: mandato 

cultural, social e espiritual; visto que é uma 

interpretação cristã dessa época, perceberam a 

incrível atenção de Deus que visava à perfeita relação 

Criador/Criatura dando ao homem responsabilidades 

culturais, sociais e espirituais para o justo e perfeito 

andamento da vida de todos.   Dentre elas a Cultural... 

Como o nome já direciona, é tudo aquilo resultado da 

produção de um povo e suas particularidades, sua 

música, sua história, culinária, dança, pintura e até 

suas tecnologias, projetos científicos e etc. Tudo 

deveria ser norteado para Ele (Deus), para o bem 

comum e acima de tudo, para a Glória de Deus 

somente (Soli Deo Glória). Por isso, vejo com tamanha 

alegria o desenvolvimento e dedicação das artes 

como instrumento de manifestação da Majestade 

Divina em Cristo, sabendo que desde que tudo foi 

corrompido, todas as três esferas são deturpadas 

constantemente pelo ser humano.  Continue 
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redirecionando tudo para a Gloria de Deus Somente, 

acho importantíssima a discussão deste livro sobre as 

artes como resistência ante um mundo malignamente 

humanista.  Boa leitura, ótima reflexão!  

 

Carlos Asáfe (Amigo, parceiro, ministro de 

louvor, pai, líder e servo do Senhor Jesus e 

colaborador da Equipe RT Produções). 

__________________________________________ 

Talentoso! 

Richard Na Minha Humilde Opinião Fomenta o 

Que Chamamos Da Nova Geração Da Arte, no Modo 

Geral. Ele Funciona Como Um Artista Completo e 

Desafia a Arte no Seu Todo.  

Não só na Dança, Como no Teatro, Circo e 

Cinema. Como Pessoa Um Ser Humano Nota 1,000 

Amigo em todas as Horas, Richard Thompson Sem 

Dúvida Alguma é uma Herança Viva Da Cultura 

Pernambucana no Modo Geral. 

Yuri Allef (Amigo, parceiro, Cineasta, Cordelista, 

Ator, Colaborador e Seguidor da RT Produções nas 

Redes Sociais e eventos). 
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Ser Humano! 

O conheço a pouco tempo, mais como não notar 

esse ser humano maravilhoso e talentoso que você 

é.... E através do seu trabalho que abrange ainda mais 

meus conhecimentos e aprecia mentos da Arte que 

seu corpo junto com a música me transmite... E cada 

pessoa tem uma forma especial de falar com o corpo, 

mas você sempre nos apaixona ainda mais pela dança 

e pela Arte apenas com seu sorriso. Eu te admiro do 

jeito que és, obrigada por existir. 

Niedja Natalia (Produção do Projeto Dançando 

na Rua, seguidora dos trabalhos da RT Produções nas 

Redes Sociais). 

__________________________________________ 

Pureza! 

Bem falar de uma pessoa como você é fácil, por 

que você é um ser puro, quando te vi fique encantada 

e surpresa, de saber que era um bailarino, acima de 

tudo uma pessoa humildade, lembro bem naquela que 

estamos indo para o mesmo a casa de show onde não 

sabíamos onde era, foi que então que eu te vi com seu 
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amigo, eu estava na sua frente é notei que estamos 

procurando o mesmo lugar, então fale creio que aqui, 

entramos te deu um sorriso. Depois nós entramos 

várias vezes, ficamos amigos, sem contar que temos 

amigos em comum. Depois te entrei na rua te chame 

e você foi e é um verdadeiro cavaleiro. Sempre com 

esse belo sorriso. Meu amigo você um ser iluminado 

porque por onde você passa deixa muita paz, 

harmonia e luz, eu te desejo todo o sucesso do mundo. 

Te amo muito. De sua amiga para sempre, Beijos. 

Onilda Alves Correia (Amiga, fã, seguidora, 

parceira, admiradora e bailarina de Danças Árabes). 

________________________________ 

Talento! 

"É bom saber que no Recife tem um artista que 

batalha e faz Arte, mesmo com adversidades e 

dificuldades se mantém firme fazendo o que ama". 

Edson Vogue (Amigo e Artista da Dança, 

Professor de Estileto, Pesquisador e Bailarino). 
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Primo! 

__________________________________________ 

Meu querido Primo, 

É com muita alegria que tento expressar todo o 

carinho e grande admiração que possuo por você. 

Mesmo que a distância esteja presente em nossas 

vidas, sempre mantivemos laços e você sempre me 

surpreendeu com sua educação, seu carinho, sua 

atenção, seu respeito, seu amor que tanto demonstra 

a todos da família. Você é um ser humano cheio de 

amor. 

Deus nos deu laços de sangue não é à toa, 

porque mesmo daqui sempre torci muito por você, e a 

cada vitória que você conquista é um amém que 

dizemos daqui. 

Tenho muito orgulho de te chamar de primo, 

estou longe, mas estou do seu lado! 

Que as bênçãos do senhor estejam sempre 

contigo que o seu caminhar seja para o sucesso. E 

que sempre possamos ser os amigos que somos! Meu 

primo, meu amigo! 
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Jéssica Lima Lea do Rio de Janeiro (Prima de 

Cabo Frio – RJ e seguidora da RT produções pelas 

redes sociais). 

__________________________________________ 

Luz! 

O que posso dizer do Thompson? 

É que ele é uma pessoa de muita luz e que tive 

a felicidade de ter lhe conhecido. Uma artista da Arte 

da dança e que representa a nossa cultura 

pernambucana e que vai muito além do horizonte, 

podendo assim dizer que é o arco íris da Arte das 

cores. Transmitindo alegria, segurança e firmeza em 

tudo que faz. 

Amigo você tem luz própria, em tudo que 

representa no palco da vida terá vitória, e será 

abençoado sempre. Assisto sempre que posso seus 

vídeos e depoimentos São momentos que as horas 

passam e que não sentimos, mas que cada vez 

queremos mais. 

Amigo Richard Thompson um ser humano que 

merece toda felicidade e bençoes do grande criador, 

que é o nosso poderoso Deus do Universo. Beijo e um 
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abraço de sua admiradora e amiga que faz parte de 

sua grande plateia estão longe, mas torcendo sempre 

pelo seu sucesso. 

Maria De Lourdes (Amiga do Curso de 

Pedagogia e seguidora dos trabalhos da RT 

Produções nas Redes Sociais). 

__________________________________________ 

Garoto do Bem! 

Richard é um garoto do bem, de um coração 

sem tamanho. No primeiro contato que tive com ele, já 

percebi isso.  

Se todas as pessoas fossem como ele, teríamos 

um mundo muito melhor! Vale a pena, não só 

conhecê-lo, mas tê-lo por perto como amigo! 

Fillipe Padilha (Coach, Amigo e que acompanha 

todos os projetos da equipe RT Produções pelas redes 

sociais). 

__________________________________________ 
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Iluminado! 

__________________________________________ 

Richard é um cara lindo, iluminado. Desde a 

primeira vez que o vi senti o coração aquecer e encher 

da presença de Deus. Ele não precisou nem falar, ele 

apenas sorriu, me ofereceu ajuda com o meu tablado 

e foi ensaiar sua coreografia, pois íamos dançar em 

algumas horas. 

Eu estava numa fase muito difícil e ouvir aquele 

louvor naquela hora foi um renovo para mim. Lembrei 

muito do nosso Pai que tudo vê e tudo sabe e fiz uma 

oração. 

Tem pessoas que nos fazem sentir mais perto 

de Deus. Richard é uma delas. 

Richard 

"O senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça 

resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia 

de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te de a 

paz." 

Karina Leiro (Professora, Amiga e Bailarina de 

Flamengo e Dança Árabe). 
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Menino de Deus! 

__________________________________________ 

Richard Thompson, que posso falar de você, o 

menino de Deus onde se dedica literalmente sua vida 

ao Pai, sabendo que não existem limites para aquele 

que criou todas as coisas. Tudo que pensa em fazer 

sabe a quem recorrer, sabe que Jesus é o centro e 

tudo depende Dele. Na vida damos muitas voltas e, 

durante esses giros, encontramos muitas pessoas que 

nos marcam e que nos deixam alguma coisa especial. 

Com você foi assim. A gente se conheceu de repente, 

naquele jeito que somente a vida nos prepara, e gostei 

imediatamente da sua forma de falar, de agir, de tratar. 

          Espero que você também tenha tido a 

mesma impressão de mim, pois estou alegre por ter 

conhecido uma pessoa tão especial como você, tão 

diferente. Quero te dizer que eu estou muito feliz e me 

sinto muito honrada por ter sido escolhida a fazer parte 

do seu livro. Muito obrigada. 

Lembre sempre que as virtudes não se 

alcançam sem esforço; os defeitos não se corrigem 

sem luta! 
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Não há ninguém a quem Ele (DEUS) não possa 

tocar com seu amor, Confie em Deus de todo coração 

e você sentirá que sua vida ganhará um novo rumo. 

Atenciosamente,  

Shirley Nascimento (Ministra de Louvor da Igreja 

IBCB, Amiga e seguidora da RT Produções nas redes 

sociais). 

__________________________________________ 

Deslumbrante! 

Richard Thompson é uma pessoa deslumbrante; 

a pessoa amiga mais linda. Seu coração é 

maravilhoso ele sempre ama independentemente da 

cor, do credo, do sexo ou da raça.  

Allan Oliveira (Amigo parceiro e colaborador da 

RT Produções). 

__________________________________________ 
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Amigo! 

__________________________________________ 

Amigo querido,  

Admiro demais sua dedicação e 

profissionalismo, sua disponibilidade e sensibilidade, 

faz tudo com carinho e amor. 

A experiência que vivenciamos pude te 

conhecer um pouco melhor e foi suficiente para me 

encantar!  

Tens aqui, um casal de amigos (Eu e Gena) que 

conquistastes para sempre, podes contar!  

Um prazer enorme sua companhia de hoje e 

sempre. 

Alessandra Roma (Professora, Amiga e 

Bailarina de Dança Árabe, seguidora da RT 

Produções pelas redes sociais). 

__________________________________________ 

Dedicação! 

Richard Thompson é, além de um aluno 

dedicado, um profissional exemplar. Desde que o 
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conheço, seu empenho pela Dança e divulgação da 

Cultura é incansável. Uma pessoa focada, que busca 

seus ideais, mas sem perder a humanidade e 

constantemente valorizando quem está ao seu redor. 

É uma pessoa criativa e alguém que vive inventando 

e se reinventando a cada momento, com o propósito 

de manter-se neste difícil cenário atual que é a Arte. 

Izabel Apce (Pesquisadora e Professora de 

Inglês, Amiga e parceira da RT Produções). 

__________________________________________ 

Competência! 

Apesar de conhecer meu amigo há três anos, já 

tenho ótimas qualidades para descrever dele. Todas 

as suas publicações que vejo nas redes sociais, todas 

as apresentações que ele realiza referente à sua Arte 

e Profissão, percebo um brilho no olhar dele que além 

do excelente profissional que é, tem uma capacidade 

e competência para subir muito ainda nessa estrada 

da vida.  

Todos nós estamos torcendo por ele, família, 

amigos e Deus tem guiando ele sempre em todos os 

seus passos. 
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Meu amigo, eu tenho muito orgulho de você. 

Bárbara Andrade (Amiga e Colega do Trabalho 

DTM/Olinda e seguidora da RT Produções pelas redes 

sociais). 

__________________________________________ 

Movimento! 

Defino Richard como o homem em movimento, 

descobrindo e redescobrindo a si mesmo e o mundo 

que o cerca. Estando flexível para diversos temas, 

abordando a Arte em si mesma. 

Muito foi percorrido, mas o que vem pela frente 

será ainda muito chão de luz.  

Caminhos a trilhar nessa vasta escola que 

vivemos e compartilhamos momentos juntos. Ele tem 

a capacidade de se adaptar com resiliência, 

superando os desafios que possam surgir. 

Helenilza de Gravatá (Agrônoma, Amiga, Aluna, 

Parceira da RT Produções na Unidade Gravatá). 
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Filho! 

__________________________________________ 

O que mais dizer de tanta competência e 

cumprimento dos sonhos que realiza? 

Você é um meu filho, parabéns pelo seu 

empenho, entrega e dedicação total em tudo que se 

propõem fazer e realizar. Mamãe te ama. 

Ivaneide Ferreira (Mãe de Richard Thompson e 

colaboradora das produções da RT Produções). 

__________________________________________ 

Artista! 

Além de ser uma ótima pessoa é também um 

grande artista que tem a essência dos verdadeiros 

mestres, como a simplicidade de lutar e mostrar que a 

Arte não está só nos palcos do teatro Santa Isabel, 

mas nas Comunidades e Ruas da Cidade. 

Ele faz do dia a dia o palco dos seus 

espetáculos, ele me representa, pois sempre se faz 

próximo do seu público e das pessoas levando a Arte 

para as pessoas que não tem muito acesso. 
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É tudo isso que faz de Richard um grande 

Artista, independente das portas fechadas em sua 

cara e dos muitos julgamentos desleais que recebe. 

Cada pedrada o faz mais forte e mesmo sendo 

intitulado de louco, a loucura do Thompson o levou a 

ganhar grandes festivais, ganhar prêmios e nos 

representar em outras cidades. 

Daniel Lackberg (Amigo, Parceiro, Fotógrafo e 

Produtor de Eventos, colaborador da RT Produções). 

 

Estrela! 

Richard Thompson estrela diferente que brilha, 

podem procurar outras, mas ele é que vai chamar 

atenção, por brilhar mais, ser humilde e ter sempre a 

alegria estampado no rosto, amei ter te adicionado no 

meu Facebook e por ter te conhecido, foi por minutos, 

mas parece que o conheço bastante tempo. 

Tenho os seus contatos queria saber das outras 

danças que você dançou, mas se encontrou na 

contemporaneidade, pois irei tirar foto dos seus 

contatos que você colocou em meu caderno e 

escrever uma breve história sua, ou seja, deixar a 
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pessoa com curiosidade. E enviar para o meu Face 

book e outras redes sociais. 

Debora Mendes (Amiga e Colega da Faculdade, 

Seguidora das produções da RT Produções). 

 

Esforço! 

Bom, sem dúvida é um breve depoimento, então 

não cabe descrever em palavras tamanha pessoa, 

com talentos e sonhos que você é meu primo. Não 

mediu esforços para alcançar seus objetivos, e 

concretiza-los com excelência, falo da dança, da 

pedagogia...Como futura pedagoga quero ter a 

mesma perseverança que você. Sucesso hoje e 

sempre. 

Camila Macedo (Prima, Pedagoga e 

incentivadora das produções da RT Produções). 

__________________________________________ 

Trabalho!  

Conheci um pouco do trabalho do Richard 

através de algumas apresentações as quais foram 

realizadas pela Andrea Carvalho em um evento o qual 
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ela é responsável o chamado DANÇANDO nos 

Bairros, especificamente no bairro do totó, no qual 

também participei e pude ver o artista apaixonado pelo 

o que faz, dedicado e muito criativo Richard n para , 

sempre envolvido naquilo que se diz respeito a dança 

, artes entre outras coisas  desde então sigo suas 

postagens e vídeos as quais adoro .  

Espero que tenha contribuído para 

desenvolvimento do seu livro,  

MUITO SUCESSO querido e um grande 

ABRAÇO! 

Depoimento: por Emmanuelle Luna (Fã e Amiga 

das produções da RT produções nas Redes Sociais). 

__________________________________________ 

Energia Positiva! 

Nunca vi tanta energia boa em uma pessoa só. 

Ele tem uma magia carismática que vai tomando conta 

do ambiente e, de repente, toma conta de você. Nós 

nos conhecemos em um Jam e não precisamos falar 

nada para um completar a ideia de dança do outro. 

Puro, verdadeiro, entregue! Os outros podem chamá-

lo de ingênuo, mas eu prefiro chamá-lo de corajoso! 
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São poucos os que são verdadeiramente aquilo que 

mostram. Admiro e amo demais, te amo amigo. Beijão. 

Rayssa Vasconcelos (Amiga, Parceira, 

Pesquisadora de Frevo, Palestrante). 

__________________________________________ 

Boa Índole! 

Amigo Richard Thompson conheço há quase 

sete anos, uma pessoa incrível de grande índole o 

qual acrescentou a minha vida alegrias eternamente, 

é do tipo de pessoa que está sempre disposta a ajudar 

sem receber nada em troca, bailarino incrível com 

seus movimentos fantásticos que atrai vários olhares, 

te amo muito amigo. 

“O corpo do bailarino é simplesmente a 

manifestação luminosa da alma.” Isadora Duncan 

Halima Rayah (Amiga, Parceira, Colaboradora, 

Incentivadora e Seguidora da RT Produções nas 

redes sociais). 
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Luz! 

__________________________________________ 

Quando o conheci não imaginei a grandiosidade 

de sua personalidade, de todas as qualidades e o que 

mais impressiona é a dedicação e amor as Artes e a 

sua luta pela Resistência e fidelidade a esse trabalho 

to altruísta e que nos abençoa com a essência de sua 

sensibilidade. Sou grata a Deus por Ele usar pessoas 

como você para transmitir a Arte e renovar nossas 

vidas usando de toda sua criatividade e alegria que 

existe em teu sorriso tão iluminado e lindo. 

Você é um homem que transborda a essência de 

um menino puro e coração de leão. Sua luta é de um 

verdadeiro e bravo guerreiro que sai a luta em busca 

de uma nova realidade para nossa sociedade que 

ainda não enxerga a Educação através da Cultura e o 

valor das Artes para construção de um mundo melhor. 

Sinto-me muito feliz em ter você como grande 

amigo e companheiro nesta jornada da minha vida. 

Amo-te muito e te admiro demais e continue assim 

sendo essa pessoa tão extraordinária, cativante e 

doce que todos nós aprendemos a respeitar e a amar. 

Beijos sinceros da sua eterna fã. 
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Aminah Luna (Amiga, Fã, Admiradora, Madrinha 

e Parceira da equipe RT Produções). 

__________________________________________ 

Poesia! 

A dança é composta dos gestos e expressões 

corporais que compõem o modo de comunicação 

primeira do ser humano. Ter habilidade ao dançar não 

significa apenas ser um bom comunicador, mas sim 

um artista que constrói o belo e o sublime sem a 

necessidade de palavras. A poesia do movimento em 

Richard Thompson reflete a beleza do amor, a magia 

mais poderosa do mundo. Quando salta, seus braços 

remetem às asas dos pombos de Afrodite e seus pés 

nos faz lembrar o mensageiro Hermes. Ou seja, a 

dança de Thompson nos faz sonhar...Não sonhos 

comuns, mas aqueles catárticos que só os grandes 

ritos podem reproduzir. 

Andréa Caselli (Historiadora e bailarina, amiga e 

incentivadora das produções da RT Produções). 

__________________________________________ 
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Empreendedor! 

__________________________________________ 

Tenho acompanhado o trabalho deste ilustre 

artista, a mais de cinco anos, e me impressiono 

sempre, com sua determinação em manter acesa a 

chama de seus sonhos. Richard é um empreendedor 

das Artes e da Cultura, a dança na verdade foi à porta 

certa para novas descobertas, eu não consigo vê-lo de 

outra maneira que não seja como um pregador de 

esperança e luz, luz esta que o torna tão especial a 

ponto de tocar a todos que o cercam e aos que 

passam a conhecê-lo como ser humano. 

Artista que ama o que faz! Que não tem medo 

de mostrar sua essência! Profissional, determinado! 

Mell Oliveira de Condado (Compositora, Amiga, 

parceira, colaboradora e incentivadora da RT 

produções). 

__________________________________________ 
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Sensibilidade! 

__________________________________________ 

Richard é um jovem incrível e fascinante ele é 

muito sensível e se emociona com as palavras isso é 

o que mais me chama atenção nele.  

Socorro Andrade (Líder da Igreja e do Ministério 

de Tambores Nação Shamah-Igreja IBCB) 

__________________________________________ 

História! 

Me chamo Daniel Santos, venho lhes contar um 

resumo da história que tive oportunidade de vivenciar 

quando conheci Richard Thompson há anos atrás que 

foi em 2008 na Escola de Arte Oi Kabum Recife.  

E na época ainda assim, Richard já quebrava 

todos os paradigmas de querer dançar, porque 

querendo ou não as pessoas ainda têm esse 

preconceito que todo homem que se manifesta 

popularmente ou artisticamente carrega a sombra da 

homossexualidade e Richard sempre mostrou que 

não, independente da orientação qualquer um podia 

ser bailarino.  
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E antigamente Thompson brincava que seu 

maior objetivo era chegar ao Cirque Du Soleil.  

E Richard há anos atrás recebeu o convite e uma 

carta para participar da equipe e do pessoal do Cirque 

Du Soleil, então eu fiquei muito feliz por ele ter essa 

perseverança e mostrar que nunca vai parar de correr 

atrás dos seus objetivos.  

Primeiramente o que mais me impressiona nele 

como artista, é a essência, pois o conheço há anos e 

ele nunca perdeu a simplicidade, humildade, e ele não 

precisa para fazer o que faz de grandes palcos com 

grandes estruturas de cenário, de iluminação e som, 

mas o que para ele é mais importante é o palco das 

ruas para ele poder mostrar seu talento e sua 

educação através das Artes. Então gente, eu torço por 

ele como pessoa, como artista, como ser humano e 

me sinto feliz dele fazer essa turnê nacional, mas do 

que merecido, pois ele respira Arte e trabalha nela 24 

horas por dia. 

Richard não para ele respira Arte e Cultura na 

essência dela de verdade, ele vive criando e se 

reinventando e sempre quer fazer mais e faz livro e faz 

DVD e apesar de não ter patrocínio e ninguém ainda 

que invista financeiramente em seus projetos ele 
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simplesmente sonha e luta e trabalha para realizar 

deixando a todos que o cerca inspirado pela sua 

trajetória de vida e carreira que já posso considerar de 

sucesso, pois lá se vão 14 anos de carreira e que 

venham muitas conquistas ainda na sua brilhante Arte 

de Viver a Vida de forma plena e cheia de Paz e Luz. 

Sucesso guerreiro! 

(Texto extraído de um áudio recebido no Zap e 

enviado dia 04/01/17 por Daniel Lackberg). 

__________________________________________ 

Dançar na Presença de Deus! 

Para mim foi um prazer ter dançado com Richard 

Thompson, pois a dança ministra para Igreja cura, 

presença de Deus.  

E vimos à igreja recebendo algo de Deus através 

da nossa dança.  

Pois, a intenção da dança deve ser sempre para 

glória do Senhor. O centro das Artes é Cristo. 

Tayza Bandeira de São Paulo (Pastora e 

Ministra de louvor e Danças). 

__________________________________________ 
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Alegria! 

__________________________________________ 

Oh meu anjo, desejo que Deus te abençoe e que 

você tenha muita saúde e muito sucesso.  

Obrigada por proporcionar tantas alegrias tanto 

a mim quanto aos seus amigos, familiares, seguidores 

e fãs.  

Sempre admirei seu trabalho e sou fã dele assim 

como todo o Brasil, que tem se rendido ao seu incrível 

talento nas Artes. Reconhecido nacionalmente. 

Te desejo tudo de bom nesse mundo. 

Felicidades meu amigo, um forte abraço e muita luz. 

Sandra Santana (Amiga e incentivadora da RT 

Produções). 

__________________________________________ 

Encanto! 

Falar sobre uma pessoa tão maravilhosa! Há 

como é fácil, pessoa linda que encanta a todos com 

seu sorriso e seu jeitinho especial de ser, coração 

imenso cheio de amor e carinho que está sempre 
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disposto a ajudar sem olhar a quem. Esse é você meu 

amigo Richard Thompson 

Juliana Costa (Amiga e incentivadora da RT 

produções). 

__________________________________________ 

Persistência! 

Apesar do curto período que te conheço pude 

perceber que você é um sonhador, você é um lutador! 

Você não desiste, e a cada dia serás o melhor naquilo 

que faz.  

És o Que sonha, o que acredita o que luta sabe 

fazer acontecer, e faz acontecer!  

Desejo todo o sucesso no mundo. Forte Abraço 

Amigo!   

Izael Jackson (Amigo, Colega de Trabalho na 

DTM/Olinda e seguidor da RT Produções nas Redes 

Sociais). 

__________________________________________ 
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Satisfação! 

__________________________________________ 

Richard, para mim é satisfatório falar sobre você 

e seu trabalho, uma pessoa que sempre demonstrou 

entusiasmo no que faz. Sei que não foi fácil para você 

alcançar o que tem agora, mas o que vale é acreditar 

e não parar, isso você fez muito bem, por isso chegou 

até aqui, com muito sucesso. Sou uma admiradora do 

seu empenho, do seu esforço, da sua determinação e 

venho através desse depoimento dizer, que continue 

sendo essa pessoa maravilhosa que tem sido, ao 

longo da sua carreira, sei que já nasceu com um belo 

talento, o qual foi aperfeiçoado através do amor, da 

vontade de crescer a cada dia, subindo de degrau a 

degrau você conseguiu contagiar a todos que o 

acompanham, nesse belo trabalho, desejo muitas 

realizações não pare continue acreditando e fazendo 

a diferença por onde passar, um grande abraço. 

Inajá Trajano (Amiga e Pedagoga, especialista 

em Gestão da Educação (FJN), incentivadora das 

produções da RT Produções). 

__________________________________________ 
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Assiduidade! 

__________________________________________ 

Foi engraçada a forma como conheci Richard. 

Pois bem, trabalho em uma livraria e ele como cliente 

assíduo acabou sendo inevitável essa amizade que 

aconteceu de forma natural, sempre falando do seu 

trabalho e demonstrando amor e entusiasmo pelo que 

faz, nunca falando no singular e sim na sua equipe 

com bastante orgulho do que fez e do que pretende 

fazer. E esse livro é um exemplo de uma de suas 

conquistas, pois apesar de sua longa carreira nas 

Artes ainda é pouco para o seu grande talento. 

Continue assim Richard, uma pessoa simples, 

simpática e batalhadora. 

De seu amigo e parceiro Thyago Silva Dos 

Santos (Incentivador e Apoiador das produções da RT 

Produções). 

__________________________________________ 
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Intérprete! 

__________________________________________ 

Oi querido primo, Quero dizer que sempre que o vejo 

em mais uma de suas inúmeras interpretações no 

mundo da dança mais me surpreendo e me orgulho de 

você! Que você siga nessa paixão transformando a 

sua vida e a dos outros em lindas flores dançantes! 

Beijos de luz, meu querido! 

Cely Lima do Rio de Janeiro (Prima do Rio de 

Janeiro, incentivadora da RT Produções). 

__________________________________________ 

Carisma! 

Conheci Richard no trabalho.  Logo de cara notei 

a simpatia e a facilidade que tinha em fazer amigos. 

Com seu carisma conquista as pessoas ao seu redor 

e vive em busca de um objetivo que se dedica há muito 

tempo: ser um artista e pessoa cada vez mais 

humanizada. 

Com todo talento e conhecimento adquirido ao 

longo dos anos, vem ganhando mais reconhecimento 

em seu trabalho e assim alcançando uma posição de 

destaque nacional.  
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Eu desejo todo sucesso para meu amigo. 

Acredito que o esforço e as dificuldades enfrentadas 

valerão a pena. Minhas sinceras felicitações. 

Rafael Moreira Roque (Amigo, Colega de 

Trabalho do Grupo Ser e incentivador das produções 

da RT Produções). 

__________________________________________ 

Especial! 

Quando se trata de Richard nem precisa 

conhecê-lo há muito tempo para verificar que é uma 

pessoa muito especial, aquele cara amigo que ama a 

vida do jeito que ela é, e que independente de 

dificuldades ele sempre irá te oferecer um sorriso 

meigo no rosto. 

É com imensa gratidão que participo de sua 

segunda obra literária, e desse trabalho lindo e árduo 

aqui apresentado.   

Cleciane Bonfim (Amiga, Colega de Trabalho do 

Grupo Ser e incentivadora das produções da RT 

Produções). 

__________________________________________ 
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Alegria! 

__________________________________________ 

Falar de Richard é falar de alegria, de carinho, 

brilho, dedicação. O conheço pouco, mas foi o 

suficiente para saber o quanto ele é especial e tem um 

talento maravilhoso que Deus deu que ele continue 

contagiando a todos ao seu redor com essa alegria.  

Thayná Oliveira (Amiga, Colega de Trabalho do 

Grupo Ser, incentivadora das produções da RT 

Produções). 

__________________________________________ 

Longe e perto! 

Richard Thompson, 

Estamos distantes e ao mesmo tempo tão perto. 

A amizade que nos une pode vencer todas as 

distâncias. 

Ela sim é mais forte que o tempo. Ela sim 

poderia atravessar  

A imensidão do espaço e transcender os limites 

da vida. 
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Sim. Como ela é forte, pois essa amizade nada 

nem ninguém destruirá e que perdure enquanto 

nossas almas existirem. 

Que nem à distância, nem o tempo e nem 

mesmo os nossos erros, terminem a nossa amizade. 

Nada é mais valioso do que ela. 

Muito Sucesso Para Você Amigo Que Deus Te 

Abençoe Hoje E Sempre. 

Pedrinho Boldrinny de Maceió (Amigo de 

Maceió, seguidor da RT Produções pelas redes 

sociais). 

__________________________________________ 

Anjo! 

Desde que o vi pela primeira vez dançando no 

evento de Esmeralda Fernanda Viana intitulado Café 

e Cultura, logo pensei, nossa parece um anjo! Com 

toda suavidade que traz em seus movimentos não 

consegui desviar meu olhar, a partir daí fui o 

conhecendo melhor através de outros trabalhos que 

se seguiram e pelas redes sociais, então um belo dia, 

humilde e meigo como sempre Richard Thompson 

veio em minha direção e com suas belas palavras me 
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fez elogios pelo meu trabalho confesso que fiquei 

lisonjeada e agradecida ele não imagina como ele me 

ajudou naquele momento. Você é pura luz continue 

sempre assim querido Richard Thompson. 

Josy Zorak Zin (Bailarina de Dança Árabe, 

Amiga e seguidora da RT Produções nas redes 

sociais). 

__________________________________________ 

Fantástico! 

Richard é um ser humano fantástico, dono de um 

talento incrível, é uma das pessoas mais bondosas e 

carismáticas que eu já conheci.  

Tem uma luz que irradia por onde ele passa, e 

isso reflete em sua postura na dança, que nos comove 

e alegra.  

Tem uma energia boa que contagia por onde 

passa o que faz dele um ser amado e muito querido. 

O meu muito obrigado ao meu querido amigo 

Richard por representar a beleza através da dança. 
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Bella Cavalcanti (Amiga e colega de curso 

pedagogia na faculdade, seguidora e apoiadora das 

produções da RT Produções). 

__________________________________________ 

O que falar de Richard Thompson?   

Bom, sou meio suspeito, sou amigo e fã desse 

grande artista.  Uma pessoa maravilhosa, um artista 

dedicado que busca se aperfeiçoar cada vez mais, 

sempre pronto a aprender e que não tem medo de 

inovar, de fazer diferente.  Obstinado em levar sua arte 

à frente e com ela romper as mais diversas barreiras. 

Um rapaz de bom coração, caráter e um exemplo de 

determinação.  Um parceiro imprescindível nas 

nossas ações de responsabilidade social. 

Alexandre Marques (Amigo e Colega Pedagogo, 

Educadores da Diferença, Colaborador da RT 

Produções). 

__________________________________________ 

Dom! 

Desde criança, Richard já possuía o dom de 

cativar a família e os amigos com seu carisma, 

educação e delicadeza. Agora, na fase adulta, 
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continua encantando os que estão ao seu redor com o 

maravilhoso dom da dança. Faço votos que esse seja 

apenas o início da jornada para que ele também possa 

conquistar o mundo. 

Simone Rangel (Prima, Amante das Artes, 

viajante pelo mundo a fora). 

__________________________________________ 

 

RT Produções 

__________________________________________ 

Conheça e Adquira algumas de nossas 

produções realizadas ao longo de todos esses anos 

de intensos estudos e pesquisas nas Artes e 

Educação que não para. 

Aguardem as novidades e os próximos trabalhos 

em breve: www.juanews.wordpress.com  

Segue Portfólio: 

 

 

 

http://www.juanews.wordpress.com/
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Bonecos (Recife, 2010) 

 

 

 



125 
 

 

Richard Thompson | De A a Z 

 

Palavras (Recife, 2011) 
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Sentidos (Recife, 2011) 
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Travessia (Recife, 2012) 

 

 

 



128 
 

 

Richard Thompson | De A a Z 

 

 

Flutuar (Recife, 2012) 
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Entre Paredes (Recife, 2012) 
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Dialética I Ato (Recife, 2013) 
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Leva-me (Recife, 2013) 
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Cats (Recife, 2014) 
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Esconderijo (Recife, 2014) 
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Projeto Cantando na Rua (Recife, 2015) 
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Coletivo Universo Lúdico (Recife, 2014) 
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Programa #Suma 1° Temporada (Recife, 

2015) 
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1° Livro - Resistindo com as Artes (Recife, 

2015) 
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Coleção Arte/Educadores (Recife, 2015) 
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Projeto Videoclipes (Recife, 2016) 
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2° Livro - Richard Thompson de A a Z 

(Recife, 2017) 
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Curta Metragem Através dos Bastidores 

(Recife, 2017) 

 

 

 

__________________________________________ 

Mais Informações no site:  

www.juanews.wordpress.com 

__________________________________________ 

 

http://www.juanews.wordpress.com/

