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  Este projeto tem como objetivo apresentar 
uma temporada de 20 apresentações do espetáculo 
OUVE-ME COM O TEU CORPO INTEIRO (Working 
in Progress) na FTD Digital Arena, uma sala tecnoló-
gica com recursos de projeções em 360 graus e som 
5.1. 

 A temporada será resultante da remontagem do 
trabalho proposto pelo artista Paulo Vinícius em junho 
de 2014, no Miniauditório do Teatro Guaíra, um espe-
táculo de criação autoral. Nesta nova fase, este proje-
to, através da Lei de Incentivo à Cultura, PAIC e Pre-
feitura Municipal de Curitiba, promoverá a continua-
ção de um processo criativo no teatro, viabilizando 
três diretores de renome do Paraná que foram convi-
dados para, individualmente e em tempos diferentes, 
expandirem as possibilidades do espetáculo, ensaian-
do com o elenco, provocando a criação em todos os 
elementos cênicos do trabalho, a partir do que já ficou 
concluído na sua fase inicial. Os diretores convidados 
são Sueli Araujo, Olga Nenevê e Marcio Mattana. 
Cada um deles desenvolverá com a equipe de cria-
ção um processo de um mês de ensaios, individuais, 
numa ordem pré estabelecida segundo as necessida-
des do cronograma proposto por este projeto.    Material de divulgação da temporada de estreia  

do espetáculo em junho de 2014. 



  Como é desejável no teatro contemporâneo, este projeto prevê a continuidade de um 
trabalho, ampliando seu potencial criativo, inserindo novos artistas no processo de criação e 
desenvolvendo as possibilidades de criação teatral, produzindo paralelamente um material de 
documentação, escrito, filmado e fotografado sobre a continuidade do processo criativo. Este 
material, posteriormente poderá ser transformado em publicação, destinado à pesquisa e ao 
ensino de teatro no Paraná, ideais que serão desenvolvidas num próximo edital da Lei de In-
centivo à Cultura.  



ME interessa o que está ENTRE uma palavra e outra.  

ME interessa o SOM da respiração e a maneira como eu pronuncio cada conjunção.  

A MESMA FORÇA DAS PALAVRAS. 



 Numa época em que os espetáculos são criados e desenvolvidos apenas para a realização de uma temporada de 
apresentações, este projeto pretende valorizar os processos artísticos que se desenrolam a partir de uma criação teatral 
e dar sequencia num projeto já em andamento. 

 OUVE-ME COM O TEU CORPO INTEIRO traz uma história contada por fragmentos de memória, revelando aconte-
cimentos e vontades do ator/personagem, que não se apagam e que insistem em voltar ao presente. Como um peso que 
precisa ser esvaziado, a voz do próprio autor, na boca do personagem, é quem atualiza o público para o momento pre-
sente. A encenação é comentada no texto. O jogo teatral é questionado entre os solilóquios, aos olhos do público.  

 A peça é um pedido de desculpas, uma ode aos temas do homem contemporâneo. Sua estrutura está aberta para a 
recepção e permite que o público interprete ou se aproprie dos acontecimentos narrados. É uma experimentação sonora 
e sensorial através da palavra. A peça é estruturada por uma narrativa enviesada, sem linearidade cronológica. As regras 
do discurso cênico são reveladas aos poucos para a plateia. 

 Em cena estão Paulo Vinícius, o ator/personagem e Junior pereira, o duplo/projeção da personagem. Paulo modula 
em diversos níveis a sua voz e Junior constrói a sonoridade que dá fundo aos acontecimentos. 



  

 

 A dramaturgia de OUVE-ME COM O TEU CORPO INTEIRO 
nos permite que o tempo seja deslocado da sua linearidade, pre-
térito, presente e futuro se misturam, assim como as falas suge-
rem a constituição do ator em narrador de si mesmo. As ações 
físicas entram em crise a partir do momento em que elas são 
narradas ao invés de serem executadas, por exemplo. A palavra 
na boca do ator transita entre as vozes do personagem, do nar-
rador e do próprio ator que a fala. Estas e outras características 
do texto do espetáculo estimularão o olhar individual de cada um 
dos três diretores convidados. 

 

 Este projeto é contemporâneo, por um lado, principalmente 
pelas relações propostas enquanto material criativo; pois esta-
mos interessados em relacionar o teatro com as demais lingua-
gens artísticas como a literatura, a música e o cinema. E, por 
outro lado, pela continuidade do processo criativo que irá se 
transformar segundo as proposições e escolhas de cada um dos 
três diretores provocadores. 

 

 Enquanto forma, investiremos como principais elementos de 
comunicação na dramaturgia visual (linguagem híbrida constituí-
da a partir das relações entre iluminação, cenário, figurino e pro-
jeções) e na dramaturgia corporal (comunicação a partir das re-
lações internas e externas ao corpo do ator no uso ou suspen-
são da palavra). 

  



 Numa época tecnológica, em que o homem 
contemporâneo está habituado a se relacionar vir-
tualmente e a conviver com constantes tragédias 
naturais provocadas pelo desequilíbrio ecológico 
ou pela exposição pública dos dramas familiares, 
na TV e nas redes sociais, quais serão as ferramen-
tas necessárias para comover o público com um 
drama específico, apresentado em OUVE-ME COM 
O TEU CORPO INTEIRO? De que forma as questões 
existenciais do ator/personagem podem dialogar 

com o público nos dias atuais?  

 

  

 Na equipe de criação do espetáculo estão artis-
tas competentes, profissionais seriamente escolhi-
dos, principalmente pela aproximação com a lin-
guagem cênica proposta e também pela afinidade 
no trabalho, na medida em que não será a primeira 
vez que trabalharemos juntos. Estamos interessa-
dos em pesquisar e desenvolver as mesmas coi-
sas, falar sobre os mesmos assuntos e propor 
ações que se relacionam com a estética e o tema 

proposto neste projeto. 



PLANO DE DIVULGAÇÃO 

 

 O espetáculo OUVE-ME COM O TEU CORPO INTEIRO será divulgado nos seguintes veículos de comunicação: 

 

- Cartazes: Peça gráfica desenvolvida a partir da programação visual da artista Adriana Alegria com as principais informações sobre o espetá-
culo como data, local, etc. Serão confeccionados 200 cartazes e os mesmos serão colados 15 dias antes da estreia nos principais pontos de 
lazer, cultura e educação da cidade de Curitiba.  

- Filipetas: Peça gráfica desenvolvida a partir da programação visual da artista Adriana Alegria com as principais informações sobre o espetá-
culo como data, local, etc. Serão confeccionados 7.000 filipetas e as mesmas serão distribuídas 05 dias antes da estreia e durante as duas pri-
meiras semanas da temporada nos principais pontos de lazer, cultura e educação da cidade de Curitiba. 

- E-mail Marketing: Comunicação virtual desenvolvida a partir da programação visual da artista Adriana Alegria e enviada para três listas: a da 
Digital Arena, a Figurino e Cena Produções Artísticas (Proponente do projeto) e a lista do assessor de imprensa Fernando de Proença. No to-
tal, somando as três listas, temos a soma de 18.000 endereços de e-mail de pessoas pertencentes ao nosso público alvo de Curitiba, formado 
por artistas, estudantes de artes e áreas afins e demais pessoas que preencheram seus cadastros em eventos culturais da cidade. Os emails 
com a divulgação serão enviados a partir de uma semana antes da estreia do espetáculo e continuará sendo enviado até o início da última se-
mana de apresentações. 

- Assessoria de imprensa: A estruturação do plano de mídia no âmbito de assessoria de imprensa, planejada pelo jornalista Fernando de 
Proença objetiva conquistar cobertura editorial (reportagens, notas em colunas, matérias, críticas, etc.) nas diversas mídias, com apelo noticio-
so e não comercial. O trabalho de divulgação do espetáculo OUVE-ME COM O TEU CORPO INTEIRO, se compromete em estabelecer rela-
ções confiáveis com os meios de comunicação e seus agentes, com o objetivo de divulgar na sua mais ampla esfera a estreia da peça, sua 
temporada e sua finalização. 

 

A primeira ação é criar um Press Release que vai antecipar todos os dados relativos ao espetáculo com informações específicas, factu-
ais e objetivas e contextualização da equipe de criação e espetáculo. 

Em seguida, será entregue a imprensa especializada um Pacote de imprensa, com programa da peça, cartaz, fotos de divulgação, con-
vites para estreia e/ou ensaio geral além de outros itens que facilitem a cobertura jornalística sobre o projeto. 

Durante toda a temporada a divulgação do trabalho é mantida e na última semana da temporada, novamente releases são distribuídos 
para a imprensa, com dados que informam como aconteceu a temporada e que impacto o evento teve para a cidade. 

No final do processo de lançamento, é feita a Clipagem dos produtos jornalísticos: a reunião de todo o material gerado pela imprensa 
durante a temporada da peça. 

O plano divulgação distribui o material para divulgação nas Mídias eletrônica, impressa e televisiva. 

A inserção da marca da empresa patrocinadora será destacada em todos os veículos de comunicação, inclusive  nos spots de apresen-
tação das apresentações. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o


 

ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

 

Os valores e quantidades foram calculados com base na lotação 
da FTD Digital Arena. Cumprindo as 20 apresentações exigidas 
pela Fundação Cultural de Curitiba, de quinta e Sexta às 20h.             

Serão disponibilizados ingressos para imprensa, convidados, pa-
trocinadores e 10% do total dos ingressos para a Fundação Cultu-
ral de Curitiba (que descrevemos no item “forma de distribuição” 
deste projeto). 

Faixa etária: 18 a 90 anos.  

Camada social: A, B e C.  

Gênero: Drama contemporâneo.  

Área de Abrangência: Centro, bairros e região metropolitana e fu-
turos festival em que se enquadre a proposta. 

 

As apresentações serão realizadas na FTD Digital Arena, um es-
paço tecnológico e multidisciplinar.  

O FTD Digital Arena está apto a receber o público em geral e 

atende às normas de acessibilidade para portadores de necessi-

dades especiais; 

Bilheteria, café e lounge decorado fazem parte do núcleo central 

do espaço. O acesso à sala de exibição pode ser feito por esca-

das ou elevadores estrategicamente posicionados; 

A sala de exibição conta com 120 assentos  interativos com lu-

gares para portadores de necessidades especiais,  além de um 

sistema de vibração interligado ao sistema de som surround 5.1 

com incríveis 13.000 W de potência; 

Como o formato da tela de projeção é semiesférico, os expecta-

dores devem ficar levemente inclinados para ter uma visão com-

pleta, já que a tela também é inclinada e possui diâmetro de 14 

metros; 

O sistema de iluminação da cúpula é controlado por computador 

e possibilita a criação de efeitos com mais de 280 milhões de co-

res, pois é composto por uma cinta de LEDs dispostos na linha 

do horizonte; 

O sistema de projeção do FTD Digital Arena é composto por 

dois subsistemas: um para projeção e outro para geração/

reprodução. É composto por 2 pares de projetores digitais estere-

oscópicos que utilizam a tecnologia DLP (Digital Light Proces-

sing), 4 computadores para processamento gráfico e 1 para con-

trole processamento de áudio. 

Comunicação visual bilíngue e em braile. 

ESTIMATIVA APROXIMADA DE PÚBLICO  

(QUANTIDADE / FAIXA ETÁRIA) 

 

Jovens entre 16 e 26 anos. (1.400 espectadores)  

Adultos entre 27 e 59 anos. (800 espectadores)  

Idosos a partir dos 60 anos. (200 espectadores)  

Total: 2.400 espectadores 



DADOS RESUMIDOS 

 

VALOR TOTAL DO PROJETO 
(RECURSOS DO MECENATO) 

INFORME O VALOR TOTAL DO PROJETO, CONFORME FORMULÁRIO ORÇAMENTÁRIO 

R$ 126.155,00 

VALOR TOTAL DE OUTRAS 
FONTES (SE HOUVER) 

INFORME O VALOR PROVENIENTE DE OUTRAS FONTES 

  

NOME DO REPRESENTANTE 
LEGAL 

DEVERÁ SER PREENCHIDO DE ACORDO COM O INFORMADO NO FORMULÁRIO APROPRIADO 

Paulo Vinícius Alves 

NOME DO SUBSTITUTO 

(PROJETO DE PESSOA FÍSICA) 

SUBSTITUTO DEVE PREENCHER INFORMAÇÕES E ASSINAR NO FORMULÁRIO APROPRIADO 

Marcelo Renato Bergamo Barbosa dos Santos 

NOME DO RESPONSÁVEL PE-
LA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

(SE HOUVER) 

CONFORME INFORMAÇÃO NO FORMULÁRIO APROPRIADO  

Diego Marchioro 

NOME DO RESPONSÁVEL PE-
LA COORDENAÇÃO DO PROJE-

TO (SE HOUVER) 

CONFORME INFORMAÇÃO NO FORMULÁRIO APROPRIADO  

Paulo Vinícius 



FICHA TE CNICA DO PROJETO  

 

NOME DO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Paulo Vinícius Intérprete criador / Cenógrafo 

Junior Pereira Músico / compositor 

Márcio Mattana Diretor provocador / Palestrante 

Olga Nenevê Diretora provocadora 

Sueli Araujo Diretora provocadora 

Wagner Corrêa Iluminador 

Eduardo Giacomini Figurinista 

Lucan Vieira Colaborador Artístico e Logístico 

Adriana Alegria Design Gráfico 

Elenize Dezgeniski Fotógrafa 

Fernando de Proença Assessor de Imprensa /artista colaborador 



CONTRAPARTIDA SOCIAL 

 O dramaturgo, diretor e professor Marcio Mattana ministrará uma palestra sobre dramaturgia contempo-
rânea que será oferecida para 80 alunos gratuitamente. O local de execução, ou seja, a sala de aulas para a 
oficina será a própria FTD Digital Arena. Além da palestra gratuita, a projeto disponibilizará gratuitamente 
10% do total dos ingressos da temporada para a Fundação Cultural de Curitiba distribuir como melhor lhe 
aprouver. Uma apresentação gratuita do espetáculo também será oferecida para grupos convidados entre 
associações e instituições de apoio aos grupos carentes (A apresentação solicitará lista de presença do pu-
blico convidado para este dia de apresentação como comprovação de presença. O evento também terá re-
gistro de vídeo e fotografia. Entre os grupos convidados estará o grupo de moradores do Pequeno Cotolen-
go, integrantes do Projeto Coro Cênico, já acostumados a participarem das contrapartidas sociais da Figuri-
no e Cena).   

 A palestra tem como objetivo principal a discussão das estratégias de construção dramatúrgica na con-
temporaneidade, baseada na análise das obras de grandes dramaturgos do teatro contemporâneo nacional 
e internacional.  

 
 

 
 

 

 

 

 

PÚBLICO A SER ATENDIDO NA CONTRAPARTIDA SOCIAL 

 

QUA
NT. 

NATUREZA IDADE ATIVIDADE LOCAL  

80 Estudantes 
de arte 

17 e 
35 

anos 

Palestra sobre Dramaturgia LTD Digital Arena 

240 Publico se-
lecionado 

pela Funda-
ção Cultural 

18 e 
90 

Apresentações do espetáculo OUVE-ME COM O 
TEU CORPO INTEIRO 

LTD Digital Arena 

170 Grupos ca-
rentes 

18 a 
90 

Apresentação do espetáculo LTD Digital Arena 





CUSTO-BENEFÍCIO DO INVESTIDOR: 

PROMOÇÃO A CUSTO ZERO 

Sua empresa investe num produto cultural apenas transferindo recursos do Imposto Sobre Serviços – ISS, ou Im-

posto Predial e Territorial Urbano - IPTU e ainda recebe gratuitamente uma campanha promocional que colocará o 

Nome e Marca de sua empresa ligada a todas as fases do evento. 

Recursos Públicos necessitam de transparência e 

responsabilidade. Invista neste projeto! 

 

Contatos: 

CAPTAÇÃO: 

DIEGO MARCHIORO 

Fone: (41) 9876-3596 

<diego_marcquioro@yahoo.com.br> 

PRODUÇÃO: 

PAULO VINÍCIUS 

Fone: (41) 9665-3643 

<figurinoecena@gmail.com> 

 

 

 

 


