
 

 

 

 

 
 
 
É com grande satisfação e gratidão que a coordenação do “46º Festival Nacional de 

Teatro- FENATA”, traz a público os espetáculos vencedores e suas respectivas categorias.  

O presente edital é composto por três partes, sendo a primeira uma seção contendo 

todas as peças selecionadas e que se apresentaram no FENATA. Logo em seguida apresenta 

a segunda seção onde são descritas as categorias para as quais as peças foram indicadas e 

por final a seção três traz as premiações e suas categorias. 

 
 

1. PEÇAS SELECIONADAS 
 

ESPETÁCULO A Vizinhança 

GRUPO Bragatto Produções Artísticas 

CIDADE Ponta Grossa - Parana 

ELENCO Luciano Haroldo Bragatto 

SINOPSE O garoto Tatá está em sua casa, quentinha, aconchegante, quando ouve da 
janela da sua sala, gemidos de frio que vem da rua. Ele se aproxima e se 
comove com a situação de seu Bastião.  Solidariedade, igualdade, e 
compaixão, norteiam esta história urbana. 

 
 
 

ESPETÁCULO A Caravana dos Pássaros Errantes 

GRUPO Grupo Nômade 

CIDADE São José dos Campos-São Paulo 

ELENCO Ana Cristina Freitas 
Jonas de Paula Fonseca 

SINOPSE A peça reconta a história real de uma caravana cigana de passagem pelo 
Piauí em 1913, que depois de um desentendimento com um importante 
comerciante uma volante policial é chamada para persegui-los, os ciganos 
agora terão que fugir se quiserem manter sua liberdade, mas os que eles não 
esperavam encontrar pelo caminho uma antiga lenda guardada por séculos. 
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ESPETÁCULO Teixeirinha o rei do sul 

GRUPO GMT- Grupo Municipal De Teatro De Dois Vizinhos 

CIDADE Dois Vizinhos -PR 

ELENCO Agda Nuernberg 
Carine Armani Diefenbach 
Giovanna Besson Gubert 
Samara Grando 
Camila Sbardelotto Kriger 
Ana Michele Suhre 
Dioni Rodrigues 
Stheiccy Sgarbi De Lima 
Paula Regina Maximino 
Aline Roberta Vivan Marcon 
Maria Vitória Pereira 
Julia Luiza Rodio 
Maria Pontes Macagnan  
gustavo Maffisoni Soares Coles 
Diogo Pereira Braga 
Kauan Valmorbida 
Douglas Bosco 
Jose Henrique Bertoldo 
Douglas Sbardelotto 
Viviane da Rosa 
Ana Carolina Casaril 
Cirlei Antonia De Almeida 
Mariana Pereira 
Eric Gustavo  
Denilson Nogueira 
Ivan Lovison 

SINOPSE "Teixeirinha, o Rei do Sul" foi concebido para transportar o público a um 
legítimo galpão crioulo, onde o próprio Victor Mateus Teixeira apresenta o 
show, conta um pouco da sua história, conversa com a plateia e canta seus 
maiores sucessos. Acompanhando o artista, instrumentistas e cantores 
executam quase 30 canções que embalam o espetáculo. Um grupo de 
prendas e peões, devidamente trajados, executam as coreografias, onde 
diversas danças típicas do Rio Grande do Sul são resgatadas. O grupo de 
atores que acompanha o astro ajuda a contar sequências da vida do 
protagonista, bem como encenar as estórias tipicamente gauchescas tão 
largamente exaltadas na obra deste artista único, espelho das gentes, dos 
hábitos e da cultura do povo rio-grandense! 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ESPETÁCULO Aquele dos Amigos 

GRUPO Grupo Núcleo Expressão Teatral 

CIDADE Ponta Grossa/PR 

ELENCO Bruno Zanoni Cury  
Ana Luiza Teixeira 
Letícia Caroline de Araújo  
Leticia Rodrigues Rakovicz 
Eduardo Cavagnari  
Kethlen Kailane Souza 
Daisy Karolaine Souza 
Aline Lidiane dos Santos 

SINOPSE Um grupo de amigos, com personalidades diferentes, e que conseguem lidar 
com essas diferenças fortalecendo essa relação. Piadas, brincadeiras, 
brigas, além de muito apoio nos momentos mais difíceis da vida. De maneira 
descontraída e leve, conhecemos as personagens, que embora engraçadas, 
encontram nos seus amigos a força para superar os espetáculos da vida. O 
texto da peça é uma livre inspiração no famoso seriado “Friends”. 

 
 
 

ESPETÁCULO Naïfs 

GRUPO Daiane Baumgartner e João Sobral 

CIDADE Rio Claro/SP e São Paulo/SP 

ELENCO Daiane Baumgartner de Souza 
João Paulo Nicolau de Siqueira (João Sobral) 

SINOPSE Depois da perda de seu marido, Violeta vai para a casa de seus filhos 
levando tudo o que tem. Na estação de trem encontra Antonio Bento, um 
músico de rua e inventor que passa seus dias ali na estação, entre 
chegadas e partidas. Desse encontro somos convidados a assistir e a 
participar das lembranças e recordações, dores e amores da vida dessa 
velhinha senhora que nos mostra como é importante valorizar o agora! 
Release 
Naïfs é uma mistura poética de teatro de animação, artes plásticas, música 
e dança. Dois multi-artistas, originais e inovadores, se juntam para 
desenvolver algo complemente novo. Naïfs nasce da potência do encontro 
entre a música e o boneco criando um emaranhado de sensações 
contemporâneas que resultam em dança, movimentos, ações e cenas que 
podem acontecer em uma praça, em um jardim, em uma sala fechada, em 
qualquer lugar, como resultado dessa união Naïfs exalta a sensibilidade 
presente nas artes transportando o público para uma viagem entre sonho e 
a realidade através das imagens construídas. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ESPETÁCULO Os Sapatos Que Deixei Pelo Caminho 

GRUPO Teatro do Kaos 

CIDADE Cubatão/SP 

ELENCO Lourimar Vieira 
Fabiano Di Melo  
Camila Sandes  
Luiz Guilherme  

SINOPSE O espectador frui aventuras e desventuras de Poim, personagem central 
nascido no povoado de Sabiá, município de Oeiras, no centro sul do Piauí. O 
apelido define o “mirradinho, pouquinho de gente”, vindo à luz em maio de 
1964, semanas após o golpe militar que implantou a ditadura no Brasil. A 
dramaturgia criada em processo colaborativo tem viés biográfico. Pontua a 
trajetória do menino/moço/adulto em seus laços de família afrouxados pela 
morte do pai, seguido da migração da mãe do nordeste para o sudeste, 
precisamente o litoral paulista, para onde ele também rumará compondo o 
núcleo ao lado das irmãs. O abuso na infância, o preconceito devido à origem 
e à afirmação de sua sexualidade são alguns dos conteúdos expressados 
com recursos da performance. Múltiplos atores são o protagonista e 
interagem com bonecos e máscaras.  

 
 
 
 

ESPETÁCULO CORDEL DO CAVALO E DO SABIDO 

GRUPO Cia Impacto Em Cena 

CIDADE Palmeira 

ELENCO Igor Moreira 
Amanda Lourenço 
William Blaginski 
João Vitor Delfrate 
Celso Mayer 
Adir Dos Santos Junior 
Fernando Cezar Vitcoski 

SINOPSE Com ambientação na literatura de cordel, a ‘Companhia Impacto em Cena’, 
da cidade de Palmeira (PR), apresenta a montagem “Cordel do Cavalo e do 
Sabido” (Duração: 60 min. / Classificação – Livre).  
Escrita e dirigida por Igor Moreira, baseada no cordel de Leandro Gomes (O 
cavalo que defecava dinheiro) a peça conta as aventuras do matuto 
Severino, que, ancorado num cavalo velho, engana meio mundo e faz 
fortuna, O enredo conta com um coronel ambicioso, dois capangas 
atrapalhados e sua pobre mulher, Severino segue trapaceando inclusive 
com o ‘diabo’. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ESPETÁCULO A Vaca Lelé - Deixe seu sonho voar. 

GRUPO Cia Arte das Águas 

CIDADE Ibirá/SP 

ELENCO Antonio Bucca 
Victor Hugo Castioni 
Laísa Anselmi                      
Rian Carlos Gimenes 
Joyce Carvalho 

SINOPSE Matilde, uma vaquinha que vivia fugindo do curral, era cheia de sonhos e 
curiosidades. Tinha sede de conhecer a vida e seus segredos. Ela consegue 
ampliar seus conhecimentos quando se torna amiga do velho espantalho, 
que tudo sabe e tudo vê. Matilde, a Vaca Lelé, como era chamada, tem um 
objetivo: conseguir asas e voar. 

 
 

ESPETÁCULO Ariano - O Cavaleiro Sertanejo 

GRUPO Os Ciclomáticos Cia de Teatro 

CIDADE Rio de Janeiro/RJ 

ELENCO Carla Meirelles 
Fabiola Rodrigues 
Getulio Nascimento 
Julio Cesar Ferreira 
Nivea Nascimento 
Renato Neves 

SINOPSE Seis Cavaleiros a procura do lendário autor Ariano Suassuna, invadem com 
música e poesia a cidade nordestina de Armorial. Eles contam e cantam 
sobre a lenda do cavaleiro nordestino, aquele que nasceu, amou, viveu e 
lutou usando as armas mais potentes: a pena e a tinta. O cavaleiro andante, 
de mistérios e mitos, deixou seu legado e perpetuou suas histórias e foi 
intitulado: Ariano – O Cavaleiro Sertanejo. 

 
 

ESPETÁCULO Pé na Curva 

GRUPO Cia de 2 

CIDADE São José dos Campos / SP 

ELENCO Jean Carlos Borges Gonçalves de Oliveira 
Jonas de Paula Fonseca 

SINOPSE Pé na curva conta a história de Tolo e Infeliz, dois andarilhos que estão a 
vagar em algum lugar, em algum tempo. Os únicos sobreviventes de um 
mundo pós-apocalíptico. Que através de um sonho foram designados a uma 
missão, mas por um erro acabaram se perdendo. Agora os dois tentam de 
todas as formas retornarem ao caminho que os levará a um único destino. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ESPETÁCULO Truques e Trambiques 

GRUPO Rué La Companhia 

CIDADE São Paul/SP 

ELENCO Marcelo Moreira Alves 
Rodrigo Marconato Zanettini 
Nilson Antonio Franco Domingues Junior 
Lucas Rodrigues Branco 

SINOPSE O espetáculo "Truques e Trambiques” foi pensado para todas as faixas 
etárias, adaptando reprises clássicas e mágicas tradicionais, permeadas pela 
linguagem do palhaço. Ele conta a história de três palhaços que resolvem 
fazer uma apresentação de mágica, contando com as habilidades do 
atrapalhado ilusionista Mingal. O espetáculo surpreende pelas mágicas 
executadas com primor e comicidade, nutridas pelos inexperientes e 
enrolados ajudantes, Zóim e Chicô, que desejam compor o grande 
espetáculo. 

 
 
 

ESPETÁCULO EUFONIA 

GRUPO Cia dos Pés 

CIDADE São José do Rio Preto - SP 

ELENCO Atriz  
ANGÉLICA ZIGNANI  
Produtor e Cenógrafo 
KESLER JAMAL CONTIEIRO  
Técnico de Luz 
FUAD JAMMAL NETO  
Técnico de Som 
Daniel Neves  

SINOPSE O inseto que produz o som mais alto na natureza, a cigarra, protagoniza esse 
espetáculo recheado de música. 
Na história o jeito que se encontra para conversar é como uma dança, os 
sons fazem trança na língua, querendo escapar da boca. Todo ruído ao redor 
é capturado e transformado em fantasia. Desse jeito o mundo se mostra para 
essa nova voz que busca seu tom, na imensidão de um jardim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ESPETÁCULO Memórias Póstumas + Machado de Assis 

GRUPO Grupo Delírio Cia. de Teatro 

CIDADE Curitiba - PR 

ELENCO Edson Bueno 
Robysom da Silva Souza 
Diogo Cavazotti 
Gabriel Kreia Comiccholi  
Leonardo Pereira de Campos 
Edgar  

SINOPSE A obra conta a história de Brás Cubas que, morto, começa a relatar as 
próprias memórias. No palco pelo Grupo Delírio, a liberalidade poética de 
Machado, munido da sua conhecida sutileza, ironia fina e humor negro. O 
espetáculo fala da criatura humana, as imperfeições, sonhos de ilusão e 
desejos. Tudo pela boca de um morto, ou seja, alguém que não pode mais 
ser reprimido ou condenado por dizer o que pensa. Se o conteúdo de 
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”, publicado em 1881, já é inovador e 
provocativo, em sua forma é mais ainda. Machado de Assis conversa 
abertamente com o leitor, rompendo com diversos conceitos da escrita linear 
ou formal. Ora erudito, ora popular, ora didático, ora poético ao extremo, ele 
desliza sua literatura em pouco mais de 300 páginas de puro prazer e 
genialidade. 
Em pouco mais de uma hora, a encenação do Grupo Delírio busca dar forma 
e sentido a um romance tão fundamental para a cultura brasileira. É, ao 
mesmo tempo, uma reverência e uma homenagem ao maior romancista 
brasileiro.  É puro exercício de teatralização. Mais do que criação de 
personagens, é colocar o ator num estado de interpretação onde a intimidade 
da plateia aprofunda-se à medida que a literatura assim exige. Machado de 
Assis foi um escritor, pensador, quase filósofo. Deixou para as gerações um 
pensamento profundo sobre o homem e sua relação com a vida, com a 
política, com a família, com o próximo. Às vezes pessimista, às vezes irônico, 
às vezes suave e poético; ele continua tendo muito a dizer para as novas 
gerações. “Encená-lo é abrir uma porta para o melhor da cultura brasileira e 
uma oportunidade rara de pensar e refletir com o teatro e com a escrita 
original de um dos mais importantes romancistas de nosso país”, opina o 
diretor do espetáculo, Edson Bueno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ESPETÁCULO 
"Teresa não sabe dormir" - A narrativa fantástica e afetiva em 13 curtos 
atos. 

GRUPO Cia Paulista de Artes 

CIDADE Jundiaí - SP 

ELENCO Daniel Dutra 
Rafael Ambrosin 
Edivaldo Zanotti 
Basilides Ortega 
Ellen Navarro 

SINOPSE "Pequena narrativa fantástica e afetiva em 13 curtos atos". 
Dentro de uma pesquisa e aprofundamento no universo do imaginário infantil 
surgiu "Teresa", uma criança curiosa que vivem suas aventuras sem limites 
ou preconceitos.Surgiu então "Teresa não sabe dormir", um espetáculo que 
narra a trajetória de uma menina que não dorme, não porque não quer, não 
porque não consegue,simplesmente porque não sabe. 
"Teresa não sabe dormir" é um espetáculo com uma linguagem embebida 
num enredo cheio de símbolos e uma poética que se comunica diretamente 
com a imaginação da criança.Não podemos, e não devemos subestimar a 
forma que o teatro, instrumento poderoso no desenvolvimento intelectual e 
social chega para esses pequenos. 
Não podemos e não devemos subestimar a forma livre de julgamentos e 
cheias de possibilidades mágicas que uma criança enxerga a vida. 
Cada criança carrega em si um universo poético riquíssimo de imagens e 
essa é a nossa matéria prima. 
"Teresa" nos conduz a uma visita e revisita à imaginação, essa "pequena 
odisséia" se desdobra de forma que, o público, traça os caminhos e os 
porquês dentro do entendimento individual dessa poesia, numa sensação de 
eterna aventura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

2. INDICAÇÕES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

MELHOR TEXTO ORIGINAL 

TEIXEIRINHA, O REI DO SUL 

Ivan Lovison 

MEMÓRIAS PÓSTUMAS + MACHADO DE ASSIS 

Edson Bueno 

ARIANO: O CAVALEIRO SERTANEJO 

Ribamar Ribeiro 

SONOPLASTIA 

OS SAPATOS QUE DEIXEI PELO CAMINHO 

Marcos Felipe e Sandra Modesto 

MAQUIAGEM 

A VACA LELÉ - DEIXE SEU SONHO VOAR 

Cia Arte das Águas  

ILUMINAÇÃO 

ARIANO: O CAVALEIRO SERTANEJO 

Mauro Carvalho 

FIGURINO 

EUFONIA 

Linaldo Telles 

ARIANO: O CAVALEIRO SERTANEJO 

André Vital e Roberto di Biase 

MEMÓRIAS PÓSTUMAS + MACHADO DE ASSIS 

Robysom da Silva Souza 

CENOGRAFIA 

ARIANO: O CAVALEIRO SERTANEJO 

Getulio Nascimento e Cachalote Mattos 

OS SAPATOS QUE DEIXEI PELO CAMINHO 

Teatro do Kaos 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

MELHOR ADULTO 

OS SAPATOS QUE DEIXEI PELO CAMINHO 

GRUPO Teatro do Kaos 

CIDADE Cubatão/SP 

ELENCO Lourimar Vieira 
Fabiano Di Melo  
Camila Sandes  
Luiz Guilherme  

SINOPSE O espectador frui aventuras e desventuras de Poim, personagem central 
nascido no povoado de Sabiá, município de Oeiras, no centro sul do Piauí. O 
apelido define o “mirradinho, pouquinho de gente”, vindo à luz em maio de 
1964, semanas após o golpe militar que implantou a ditadura no Brasil. A 
dramaturgia criada em processo colaborativo tem viés biográfico. Pontua a 
trajetória do menino/moço/adulto em seus laços de família afrouxados pela 
morte do pai, seguido da migração da mãe do nordeste para o sudeste, 
precisamente o litoral paulista, para onde ele também rumará compondo o 
núcleo ao lado das irmãs. O abuso na infância, o preconceito devido à origem 
e à afirmação de sua sexualidade são alguns dos conteúdos expressados 
com recursos da performance. Múltiplos atores são o protagonista e 
interagem com bonecos e máscaras.  

 
 
 
 
 

ATRIZ 

ARIANO: O CAVALEIRO SERTANEJO 

Carla Meirelles - Fabiola Rodrigues - Nivea Nascimento 

ATOR 

OS SAPATOS QUE DEIXEI PELO CAMINHO 

Lourimar Vieira 

A VACA LELÉ - DEIXE SEU SONHO VOAR 

Victor Hugo Castioni 

DIREÇÃO 

TEIXEIRINHA, O REI DO SUL 

Ivan Lovison 



 

 

 
 
 
 
 
 

3. PREMIAÇÕES 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

MELHOR TEXTO ORIGINAL 

OS SAPATOS QUE DEIXEI PELO CAMINHO 

Argumento Lourimar Vieira - Dramaturgia Cícero Gilmar Lopes 
 

SONOPLASTIA 

TEIXEIRINHA, O REI DO SUL 

Ana Paula Seitenstuecker 

 

ARIANO: O CAVALEIRO SERTANEJO 

Ribamar Ribeiro e Getulio Nascimento 

MAQUIAGEM 

ARIANO: O CAVALEIRO SERTANEJO 

André Vital 

ILUMINAÇÃO 

EUFONIA 

Fuad Jammal Neto  

MEMÓRIAS PÓSTUMAS+ MACHADO DE ASIS 

Leonardo Pereira de Campos 

FIGURINO 

A VACA LELÉ: DEIXE SEU SONHO VOAR 

Linaldo Telles 

CENOGRAFIA 

EUFONIA 

Kesler Jamal Contiero 

ATRIZ 

EUFONIA 

Angélica Zignani 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATOR 

TEIXEIRINHA, O REI DO SUL 

Dioni Rodrigues 

DIREÇÃO 

ARIANO: O CAVALEIRO SERTANEJO 

Ribamar Ribeiro 

MELHOR INFANTIL 

EUFONIA 

GRUPO Cia dos Pés  

CIDADE São José do Rio Preto - SP 

INTEGRANTES Angélica Zignani 
Kesler Jamal Contieiro 
Fuad Jammal Neto 
Daniel Neves 

SINOPSE O inseto que produz o som mais alto na natureza, a cigarra, protagoniza 
esse espetáculo recheado de música. 
Na história o jeito que se encontra para conversar é como uma dança, os 
sons fazem trança na língua, querendo escapar da boca. Todo ruído ao 
redor é capturado e transformado em fantasia. Desse jeito o mundo se 
mostra para essa nova voz que busca seu tom, na imensidão de um 
jardim. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

MELHOR ADULTO 

TEIXEIRINHA, O REI DO SUL 

GRUPO GMT- Grupo Municipal De Teatro De Dois Vizinhos 

CIDADE Dois Vizinhos –PR 

INTEGRANTES Agda Nuernberg 
Carine Armani Diefenbach 
Giovanna Besson Gubert 
Samara Grando 
Camila Sbardelotto Kriger 
Ana Michele Suhre 
Dioni Rodrigues 
Stheiccy Sgarbi De Lima 
Paula Regina Maximino 
Aline Roberta Vivan Marcon 
Maria Vitória Pereira 
Julia Luiza Rodio 
Ivan Lovison 

Maria Pontes Macagnan  
gustavo Maffisoni Soares Coles 
Diogo Pereira Braga 
Kauan Valmorbida 
Douglas Bosco 
Jose Henrique Bertoldo 
Douglas Sbardelotto 
Viviane da Rosa 
Ana Carolina Casaril 
Cirlei Antonia De Almeida 
Mariana Pereira 
Eric Gustavo  
Denilson Nogueira 

SINOPSE "Teixeirinha, o Rei do Sul" foi concebido para transportar o público a um 
legítimo galpão crioulo, onde o próprio Victor Mateus Teixeira apresenta o 
show, conta um pouco da sua história, conversa com a plateia e canta seus 
maiores sucessos. Acompanhando o artista, instrumentistas e cantores 
executam quase 30 canções que embalam o espetáculo. Um grupo de 
prendas e peões, devidamente trajados, executam as coreografias, onde 
diversas danças típicas do Rio Grande do Sul são resgatadas. O grupo de 
atores que acompanha o astro ajuda a contar sequências da vida do 
protagonista, bem como encenar as estórias tipicamente gauchescas tão 
largamente exaltadas na obra deste artista único, espelho das gentes, dos 
hábitos e da cultura do povo rio-grandense! 

ARIANO: O CAVALEIRO SERTANEJO 

GRUPO Os Ciclomáticos Cia de Teatro 

CIDADE Rio de Janeiro/RJ 

INTEGRANTES Carla Meirelles 
Fabiola Rodrigues 
Getulio Nascimento 
Julio Cesar Ferreira 
Nivea Nascimento 
Renato Neves 

SINOPSE Seis Cavaleiros a procura do lendário autor Ariano Suassuna, invadem 
com música e poesia a cidade nordestina de Armorial. Eles contam e 
cantam sobre a lenda do cavaleiro nordestino, aquele que nasceu, amou, 
viveu e lutou usando as armas mais potentes: a pena e a tinta. O cavaleiro 
andante, de mistérios e mitos, deixou seu legado e perpetuou suas 
histórias e foi intitulado: Ariano – O Cavaleiro Sertanejo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATOR REVELAÇÃO 

TEIXEIRINHA, O REI DO SUL 

Douglas Sbardelotto 

 
 

PRÊMIOS ESPECIAIS 

NAIFS 

Peça poética e pesquisa do trabalho 

ARIANO: O CAVALEIRO SERTANEJO 

Corporeidade e coralidade do trabalho 

 
 

PRÊMIO ESPECIAL 

TONINHO DO VALLE 

Prêmio especial do festival pelos trabalhos e dedicação prestados ao FENATA por mais de 
30 anos. 

 
 


