
Desde 2005 

PROJETO 220 CARTAS DE AMOR 

VENDAS/FESTIVAIS/TEMPORADAS  



A Companhia de Teatro Íntimo busca parceiros, patrocinadores e 
espaços culturais para levar seus espetáculos aos palcos. 





1956. Em frente ao Cine Imperial em  
Santa Maria. Ele se chamava Renato.  
Ela se chama Maria de Lourdes. Ela, 

de braços dados com a mãe,  
Dona Diva. Ele, acompanhado  
do amigo Paulo, irmão dela.  

Um encontro na porta de  
um cinema de uma então pequena  

cidade no interior do RS.  
Assim começa a nossa história...  

Espetáculo criado a partir 
das cartas trocadas pelos pais do  
ator Renato Farias, quando eram  
namorados, entre 1956 e 1962.  

220 CARTAS DE AMOR 



Os primeiros passos foram intuitivos.  

Através de um teatro mais íntimo, que não  

propusesse barreiras entre atores e  

espectadores. Onde a comunhão não se desse  

apenas no aplauso final, mas, sim, antes, durante  

e depois dos espetáculos. 

 

Dez anos depois, a pesquisa, já organizada,  

foi matéria de dissertação na Faculdade  

de Dança Angel Vianna/RJ e de tese de  

doutorado na PUC/RS. Conceitos como  

horizontalidade, singularidade, intimidade,  

afeto e a potência da palavra poética ficaram mais concretos. 

 

Sem abandonar a intuição e a criação horizontal que respeita a contribuição de todos os envolvidos, 
construiu-se uma rede afetiva de sustentação. Uma forma de relacionamento que extrapola o que  

está em cena e atinge seus integrantes no cotidiano. Através de relações baseadas no afeto, a  

Companhia de Teatro Íntimo quer se comunicar com outros coletivos, comunidades,  

com a cidade, com o país, com o mundo.  

COMPANHIA DE TEATRO ÍNTIMO - 14 ANOS 



Ele morava em Porto Alegre. Ela, em Santa Maria. Os pais do ator Renato Farias trocaram cartas de 
amor durante 7 anos. Cinco décadas depois, ao abrir e ler as cartas, é possível perceber que o amor 
segue lá, vivo e turbulento como costuma ser. E traz consigo outras histórias. 
 
“Optamos por um caminho mais documental, com liberdade para algumas licenças poéticas.  
A dramaturgia foi construída através das cartas. A distância entre eles nos pareceu fundamental  
para que o amor perdurasse.”, comenta o diretor do espetáculo, Rafael Sieg. 

220 CARTAS DE AMOR 



220 CARTAS DE AMOR 

O material chegou às mãos de Renato logo após o falecimento de seu pai, em 1998, mas ficou guar-
dado por 20 anos. “Pensamos em transformar as cartas em um espetáculo tendo em vista o potencial 
literário e dramatúrgico destes documentos" , relembra Renato. 
 
Quebrando estereótipos, “220 Cartas de Amor” apresenta um casal onde o homem não tem medo de 
ser romântico, lírico e delicado. Enquanto a mulher se permite ser mais retilínea, racional e objetiva – 
uma atitude que, mesmo pelos padrões de hoje, pode ser considerada feminista. "O mote da  
narrativa é o amor e a relação com o tempo”, finaliza Gaby. 



direção   
RAFAEL SIEG  
elenco 
GABY HAVIARAS e RENATO FARIAS    
dramaturgia  
RENATO FARIAS A PARTIR DA CORRESPONDÊNCIA   
DE MARIA DE LOURDES LANG E LOURENÇO RENATO MEDEIROS DE FARIAS    
 

produção  
DAMIANA GUIMARÃES / BLOCO PI     

cenário  
GIGI BARRETO  

figurinos   
TUCA SODRÉ    
iluminação  

RAFAEL SIEG    
maquiagem  

TON HYLL  
projeto visual  

FLÁVIA MORETZ / DANI TINOCO    
seleção musical  

RAFAEL SIEG    
projeto gráfico  

TARCÍSIO LARA PUIATI 

FICHA TÉCNICA 



RIDER DE SOM:  
01 Mesa de 08 canais; 02 Leitores de CDJ;  
02 Amplificadores; 01 Equalizador;  
02 Caixas de PA; 3 microfones com tripé.  
Ou de acordo com o que for disponibilizado. 
 
RIDER DE LUZ: 
10 Refletores tipo PC Telem 1000w;  
14 Refletores tipo Par 64 Telem Focos variados; 
06 Refletores tipo Elipsoidal Source four 
25x50com íris, facas e porta-gobos; 02  
Refletores tipo Set Lights 1000w; 04 Spots tipo 
Pim Bim Par 36 Meyerman. Ou de acordo com 
o que for disponibilizado. 
 
CENÁRIO: rolos de papel jornal +  fardos de 
papel + pequena caixa com objetos de cena 
+ 2 cadeiras; Volume do cenário:  5 m3. 

Duração do espetáculo: 80 minutos  

Tempo de montagem: 8 horas  

Tempo de desmontagem: 1 horas  

Classificação Etária: 10 anos 

Tipo de espaço: Palco italiano / Caixa Preta   

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 



Meus pais namoraram e noivaram entre 1956 e 1962. Ele cursava odontologia em Porto Alegre. Ela  
estudava matemática em Santa Maria. Trocaram dezenas de cartas onde expuseram os planos  
para o casamento, as incertezas, os desejos, a simplicidade e a complexidade dos seus sentimentos. 
Como pano de fundo, a sociedade da época, os costumes e, sobretudo, o cinema, local onde se  
conheceram e que os acompanhou durante todo o período. 
 
Com base nessas cartas, a Companhia de Teatro Íntimo apresenta o espetáculo “220 Cartas de Amor” 
que estreou em novembro de 2017 em Porto Alegre, no Theatro São Pedro. Logo depois, foi  
apresentada em Santa Maria, no Teatro Treze de Maio, refazendo a trajetória que as cartas  
percorreram há mais de 60 anos. Nestas primeiras apresentações foi possível constatar  
que a história particular torna-se universal. 
 
 

Renato Farias, Ator e Diretor Artístico da Companhia de Teatro Íntimo 



 

SÃO CARLOS - SC 

4 de novembro de 2017 

 

FLORIANÓPOLIS - SC 

10 de novembro de 2017 

 

RIO DE JANEIRO - RJ 

 

Temporada SESC TIJUCA  

09 de março a 03 de abril de 2018  

 

FESTIVAL MIDRASH 

12 de agosto de 2018  

 

Temporada TEATRO POEIRINHA 

07 de novembro a 12 dezembro de  2018   

 

SESC MADUREIRA 

12 de julho de 2019  

CURRÍCULO DO ESPETÁCULO 

Estreia 31 de outubro de 2017 

THEATRO SÃO PEDRO - PORTO AELGRE - RS  

e 

1 de novembro de 2017 

THEATRO TREZE DE MAIO - SANTA MARIA - RS 



A Companhia de Teatro Íntimo surgiu em 2005, com o espetáculo „Os Dragões‟, adaptação de „Os Dragões 
Não Conhecem o Paraíso‟  de Caio Fernando Abreu. Caio permanece até hoje como um autor em perma-
nente pesquisa. De 2005 a 2008, a Companhia trabalhou com dramaturgia própria a partir de textos de Tarcí-
sio Lara Puiati, como „Veridiana e Eu‟, „Cuidado com o Cão‟, „Cara a Tapa‟, „Carolina‟, „Quebramar‟ e „Bateia‟.  

 

Nestes primeiros anos, estudos internos dissecaram a obra dos cineastas Stanley Kubrick e Roman Polanski. A 
busca do ator como protagonista da criação teatral, responsável pela dramaturgia, cenário, figurinos e ilumi-
nação foi a base dessa pesquisa interna. Em 2008 e 2009, ocupou o Centro Cultural da Justiça Eleitoral com 
apresentações semanais gratuitas de dois projetos: “Histórias da Democracia” e “Degustação Poética”. Em 
2011, o “Projeto Solos Acompanhados” foi indicado como Melhor Pesquisa Teatral no Primeiro Prêmio Questão 
de Crítica de Teatro. Em 2012, foi a vez de “Dorian”, adaptação do clássico “O Retrato de Dorian Gray” de 
Oscar Wilde. De 2008 até hoje, a obra dos grandes poetas brasileiros tem sido a base de suas montagens: 
Adélia Prado, Ana Cristina César, Cecília Meireles, Drummond, João Cabral, Jorge de Lima, Manoel de Barros, 
Manuel Bandeira, Mário Quintana e Vinícius de Moraes. Destaque para as montagens de „Adélia‟ (2010), „Erê, 
Piá, Curumim – Poesias para crianças de todas as idades‟ (2013), „João Cabral‟ (2015) e „Fernando‟(2018).  

 

Assim, a palavra poética uniu-se ao afeto e à intimidade, determinando os pontos centrais da pesquisa. E o 
trabalho desenvolveu-se através da horizontalidade das relações, da busca de espacialidades diferentes do 
palco italiano, do diálogo entre teatro, cinema e literatura e da centralidade do ator no processo de constru-
ção dos espetáculos. 

Com “220 Cartas de Amor” (2017), teve início a pesquisa a partir do teatro documentário que dá novos pas-
sos com os solos “Stonewall 50” e “Amor Incondicional”, ambos com estreia marcada para 2019. 

BREVE CURRÍCULO DA COMPANHIA 



TRAJETÓRIA DA COMPANHIA 

TEATRO: “Os Dragões” (2005), “Veridiana e eu” (2006), “Cuidado com o 
Cão” (2007), “Degustação Poética” (2008/2009) “Histórias da Democra-
cia” (2008/2009), “Adélia” (2010), “8 Solos Acompanhados” (2011), 
“Dorian” (2012), “Ere, Piá, Curumim” (2013), “João Cabral” (2015),  
“220 Cartas de Amor”(2017), “Fernando”(2018),  
“Stonewall 50” (2019). 
 
CINEMA: “Garoto de Aluguel” (curta / 2009), “Aurélia”  
(curta / 2013), “Bateia” (longa / 2014), “Mães” (longa / 2014). 
 
PROJETO CÉREBRO, COMPORTAMENTO E EMOÇÕES:  
“Entrevista com Dorian Gray” (2009), “Kafka” (2010),  
“Hemingway” (2012), “De que tem medo Virgínia Woolf?” (2013).  
 
PROJETO PLATEIAS HOSPITALARES: “Poesia ao Pé do Ouvido”  
(2010 a 2019), “Ere, Piá, Curumim” (2015).  
 
PARCERIAS: “Cara a Tapa” (2007), “Carolina” (2007), “Quebramar” (2009), 
“Hóspedes do Tempo” (2010), “Sem Ana” (2013), “Pós-Tudo”(2014), 
“Roma” (2015), “Um Ato!” (2016), “A Casa dos Náufragos” (2018). 







ADRIANO TORRES, ANA PAULA LIMA, AUGUSTO GARCIA, BELLATRIX SERRA,  

CAETANO O‟MAIHLAN, CAROL BEIRIZ, DODY, FERNANDA BOECHAT,  

GABY HAVIARAS, LETÍCIA CANNAVALE, MÁRCIO MARIANTE, MELISSA PARO,  

PAULO CÉSAR MEDEIROS, RAFAEL MAIA, RAFAEL SIEG, RAPHAEL VIANNA,  

RENATO FARIAS, SÉRGIO MEYER, TARCÍSIO LARA PUIATI, THIAGO MENDONÇA  

E TON TORRES (IN MEMORIAM). 

INTEGRANTES 


