
  



 

 
 

  

A 

 

C 
 0 A N 

I 
 



 

APRESENTAÇÃO 

 
 

Valor total aprovado pelo Mecenato Municipal:  R$127.927,00. 

 

O Projeto CIASENHAS ACIONA! Mostra de Repertório prevê a realização de 03 ações 

artísticas distintas: 

*03 Espetáculos do repertório da companhia, totalizando 20 apresentações 

*03 Oficinas CONEXÕES CRIATIVAS  

*03 Mesas Redondas CONEXÃO TEATRO 

 

Os espetáculos da CiaSenhas, escolhidos para este projeto, têm em comum uma 

ótima acolhida do público e da crítica e o aprofundamento poético e técnico 

desenvolvido ao longo dos anos pela companhia. São trabalhos que já se apresentaram 

em Curitiba, realizaram temporadas em outras cidades brasileiras, participaram de 

Festivais e representam um importante recorte da produção artística da CiaSenhas. 

São eles: 

BICHO CORRE HOJE - 05 apresentações 

HOMEM PIANO – uma instalação para a memória - 10 apresentações 

OBSCURA FUGA DA MENINA APERTANDO SOBRE O PEITO UM LENÇO DE RENDA - 05 

apresentações 

 

Mais sobre a Cia. Senhas 

 

As Oficinas CONEXÕES CRIATIVAS terão como objetivo a troca de experiências com 

renomados profissionais das áreas de atuação e encenação os quais possuem larga 

vivência em processos de criação em grupo. Os conteúdos das oficinas prevêem 

estudos da cena e treinamento de ator e serão ministradas por Luah Guimarães (Cia 

Mundana de Teatro- SP), Mônica Montenegro (EAD – SP) e Cristiane Paoli Quito (Nova 

Dança- SP). 

 

As Mesas Redondas CONEXÃO-TEATRO serão abertas à comunidade artística e 

interessados em geral. Nas Mesas estarão presentes os ministrantes das oficinas e 

mais 02 importantes nomes da arte e do teatro em Curitiba, convidados a partir da 

curadoria da Diretora e dramaturga Sueli Araujo. Os temas serão assim distribuídos: 

Limites e Transgressões na Atuação com Luah Guimarães + 02 convidados, O Corpo da 

Voz e da Palavra com Mônica Montenegro + 02 convidados e Encenação no Jogo e o 

Jogo na Encenação com Cristiane Paoli Quito + 02 convidados.  

http://www.ciasenhas.art.br/bicho.html
http://www.ciasenhas.art.br/homem_piano.html
http://www.ciasenhas.art.br/
http://www.ciasenhas.art.br/


 

 

  

BICHO CORRE 
HOJE 

2004 
 
Bicho Corre Hoje é uma tragicomédia 

sobre o cotidiano brasileiro, em especial 

das grandes metrópoles, desenvolvida 

em uma atmosfera intimista onde as 

atrizes/personagens narram, vivem e 

representam os augúrios de um dia na 

vida de duas “mulheres comuns”. 

A fragmentação da história procura o 

fluxo do pensamento como instrumento 
para Greice Barros e Patrícia Saravy 
narrarem/vivenciarem seus personagens 
num emaranhado de tempo/espaço onde 
cada uma propõe a sua percepção da 

realidade.  
A dramaturgia assinada por Sueli Araujo 
constrói seus múltiplos significados a 
partir de sonoridades cotidianas, falas 
entrecortadas, silêncios, pausas e ritmos 
frenéticos, numa relação dinâmica com o 
espectador que vai aos poucos montando 

o quebra-cabeça desta história. 
Bicho Corre Hoje procura focar a 

encenação na performance do ator, 
utilizar o mínimo de recursos cênicos e 
apresentar uma proposta de linguagem 
cênica que explora a narrativa, a ação 
física associada à dramaturgia do corpo e 

a relação com o espectador. 
O espetáculo estreou em 2004 e já 
realizou mais de 80 apresentações, tendo 
participado de diversos festivais de 
teatro, sempre com uma ótima 
repercussão do público e da crítica. Foi 

indicado ao Troféu Gralha Azul de Melhor 
Texto Original e Atriz Revelação e 
recebeu o Troféu Raul Cruz de Texto, 
Direção e Atriz.  

 
Imprensa:  
“Em Bicho Corre Hoje.....a autora e 

diretora Sueli Araujo soube dosar na 
medida certa pitadas de humor ácido e 
drama. A atuação das duas atrizes em 
cena não podia ser mais afinada. Patrícia 
Saravy.....dá um show de interpretação. 
...Transitando por temas como a fé e a 
crença, o texto assinado por Sueli traduz 

um sentimento muito peculiar do povo 
brasileiro. Afinal, “sempre por conta de fé 
alguma coisa na vida dá certo”. 
Avaliação: GGGG (Gazeta do Povo –

24/03/04) 
  

“A CiaSenhas de Sueli Araujo retoma a 
essencialidade de seus primeiros 
trabalhos para um recorte de pequenas 
tragédias cotidianas. “Bicho Corre Hoje” 
expõe a solidão e a sordidez de duas 
vizinhas que sobrevivem pela esperança 
de ganhar na loto, num fio narrativo 

sustentado na técnica corporal de Greice 
Barros e Patrícia Saravy.”( Folha de São 
Paulo 23/04/04) 
  



  

HOMEM PIANO 
- uma instalação para 

a memória 
2010 

 
Neste espetáculo-instalação, ator e 
público compartilham o espaço-tempo do 
aqui e agora e, tecem juntos, a memória 

de um homem cuja história se constrói a 
partir de esquecimentos e lembranças 
coletivas.  
O trabalho foi iniciado em 2008 no 
projeto “Narrativas Urbanas – 
interferências e contaminações”, no qual 
os atores investigavam fatos reais com 

repercussão na mídia. O ator Luiz 
Bertazzo pesquisou possibilidades de 
levar à cena a angústia de um Homem 
que perdeu a memória, viveu a ausência 
de identidade e começou a se comunicar 
com o mundo através do piano.  

A pesquisa se transformou em espetáculo 
contemplado pelo prêmio Myriam Muniz. 
Em seu formato final, Homem Piano – 
uma instalação para a memória, propõe a 
experiência da construção de memórias 
entre público e ator num 
espaço/instalação em que teatro, ficção e 

realidade se misturam. O público é 

conduzido pelo ator por três andares. No 
percurso ele é convidado a recordar suas 
memórias mais felizes ou tristes e se 
quiser, ao final, poderá doá-las ao 
personagem.  
Neste trabalho a experiência da 

recuperação das memórias contempla a 
construção do ontem que reverbera no 
hoje e nos projeta para o amanhã. No 
movimento entre lembrar ou esquecer 
sugerido no trajeto do espetáculo surgem 
questionamentos e inquietações 

silenciosas: “Devo lembrar ou esquecer 
do afeto que me causa saudade, lembrar 
ou esquecer daquela humilhação 

inconfessável?”.  
 
 Imprensa:  
“É emocionante, um exercício não sobre 

o público, mas sobre cada mente no 
público. Nada violento, pelo contrário; 
um passo que cada um se permite, se 
quiser. É uma instalação ou performance, 
mais do que teatro.”  - Nelson de Sá – 
Blog Cacilda. Abril/2011 
  

“A narrativa é matricial em sua geração 
de imagens e na maneira como Bertazzo 
rastreia o visitante pelos olhos – um ator 

multipolar cada vez mais seguro. São 
esse olhar magnetizante e esse contador, 
bom de prosa, aberto ao improviso e com 

timming coeso no ato de não-
representar, os corresponsáveis pelo 
público acessar afetividades, alguns em 
comoção, a partir do relato familiar e do 
conflito redivivo expostos de modo 
particular.” -  Valmir Santos – Blog 
Teatro Jornal – Abril /2011 

 



  
Obscura Fuga da 

Menina Apertando 

Sobre o Peito um 
Lenço de renda  

2014  

Obscura fuga da menina apertando em 
seu peito um lenço de renda apresenta ao 
espectador a ideia de um teatro seco, 
presente em todas as dimensões da 

encenação, assinada por Sueli Araujo. O 

objeto dramático é exposto 
despudoradamente, permitindo uma 
variação constante de possibilidades 
expressivas não convencionais onde a 
subjetividade entra em contraste com a 
objetividade da cena teatral. 

 

 

Em cena um pai e uma mãe se debatem 
com as incertezas que envolvem o 

repentino desaparecimento de Martina, 
sua filha. As recordações e recriminações 

são os topos das lamentações e 
desesperos gerados pela ausência da 
filha. As duvidas aumentam com a 
chegada de um namorado secreto, uma 
amiga-namorada e um carteiro.  

 

A busca de um culpado e a ausência de 
explicação sobre o desaparecimento da 

personagem provocam situações 
grotescas onde cada um tenta sobrepor 
sua justificativa sobre a realidade da 

perda imanente, expondo a disputa pelo 
amor e a dificuldade de aceitação da 
perda. Os personagens oscilam entre o 
desespero e o patético em universos 

contraditórios criados para suportar a 
Perda, representada pela ausência de 
Martina. 

O universo fictício proposto pela obra se 
estabelece como impossibilidade entre o 

real e a representação. A narrativa será 
conduzida por personagens em estados 
emocionais alterados cuja dilaceração 
psíquica está relacionada a momentos de 

grandes perdas e desolação. 

No texto Equívoca fuga de Señorita, 
apretando um pañuelo de encaje sobre su 
pecho (título original) o autor expande a 
fronteira entre o lírico e o grotesco, 
narrativa e drama, personagens e atores. 
A insinuação entre realidade, mentira e 

verdade serve como estratégia para 
impulsionar novas percepções sobre a 
complexidade do universo proposto em 
seus textos. 

Em Obscura fuga da menina apertando 



 

OBJETIVO 
 

 

CIASENHAS ACIONA! Mostra de Repertório tem como principal objetivo proporcionar 

diferentes encontros através de Espetáculos, Oficinas, Mesas Redondas, fomentando o 

encontro criativo entre artistas e público e os possíveis desdobramentos destas trocas 

e compartilhamentos. 

 

 

CONTRAPARTIDA DO PROJETO 

 

Vinculada a este projeto serão oferecidas 03 Oficinas de Formação de Plateia 

ministradas por componentes do núcleo de artistas da CiaSenhas que se dedicam 

também ao ensino do teatro. Ela será destinada ao público jovem e adulto (CEAD Poty 

Lazarotto) e se completa com bate-papo sobre os espetáculos após as apresentações. 

Esta é uma prática que a CiaSenhas vem desenvolvendo com a responsabilidade de 

quem acredita que é necessário criar mecanismos pedagógicos de aproximação e 

diálogo com os novos apreciadores da arte e do teatro. 

 

 

CONTRAPARTIDAS INCENTIVADOR 

 

*Citação da logomarca da Empresa Incentivadora em 60 chamadas de rádio 

 

*Veiculação da logomarca da Empresa Incentivadora nas seguintes peças gráficas: 100 

cartazes,  5000 filipetas e 1200 programas 

 

*Veiculação da logomarca da Empresa Incentivadora em 02 banners externos 

posicionados em frente ao teatro 

 

*Veiculação da logomarca da Empresa Incentivadora nas peças de divulgação 

eletrônicas como e-flyer e e-banner que serão divulgados nas redes sociais 

 

*Cota de convites a combinar 

 

Obs. Se houver mais de um incentivador, a veiculação da logomarca será revista 

conforme a cota do incentivo. 

  



 

CONTATO 
 

 

 

  

 
Diego Marchioro 
Produtor 
+55 41 9876.3596 

diego_marchioro@yahoo.com.br 

rumo.cultural@gmail.com 

www.rumoempreendimentosculturais.com 
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