


14 anos 

Os primeiros passos foram intuitivos. 

Buscávamos 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. 

 

  

  

  

  

Com o tempo, 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. 

Renato Farias 



Prestes a completar 15 anos,  

a Companhia de Teatro Íntimo apresenta  

a segunda versão do espetáculo  

“Erê, Piá, Curumim -  

poesia para crianças de todas as idades”.  

Transformando o palco desde já em  

uma grande festa que se completa em 2020. 

 

A proposta é o encontro  

com três novos poetas nessa aventura:  

Conceição Evaristo, Manuel Bandeira e  

Solano Trindade. 



Qual o melhor momento para se entrar em contato com a poesia?  Quanto mais cedo, melhor! 

 

É no que acredita a Companhia de Teatro Íntimo ao se debruçar sobre o universo da poesia e apresentar  

o espetáculo “Erê, Piá, Curumim – poesia para crianças de todas as idades”. 

 

O resultado é um convite à imaginação e ao mergulho nas infinitas possibilidades da palavra poética. 



 

 

O roteiro é composto por poesias que, a princípio,  

não foram escritas para crianças, mas que possuem lirismo  

e delicadeza capazes de encantar pequenos e grandes.  

O lúdico, os jogos e as brincadeiras servem de base para a encenação.  

 

E a pesquisa da intimidade da companhia com o público,  

que completa 14 anos com essa segunda montagem,  

encontra nas crianças um motivo a mais para a celebração. 

 

Músicas de domínio público pontuam as poesias  

junto com canções compostas exclusivamente para o trabalho.  

Um espetáculo para toda a família. 

 A poesia a serviço do teatro, a estrutura do teatro a serviço da  

poesia e dá-se o milagre da simplicidade de uma comunicação  

plena, onde o talento da Companhia de Teatro Íntimo, conduzido 

com afinidade e conhecimento de causa por Rafael Sieg e Renato 

Farias, nos faz crianças felizes, bem como, se usarem outras  

poesias, na mesma estrutura, poderá se transformar  

num super repertório!!! 

 

Tonico Pereira – Ator 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2013. 



SINOPSE 

 

   Sete poetas mirins encontram-se para brincar de poesia. Uma aventura lúdica que convida 

crianças e pais a se encantarem com esse universo, repleto de música e diversão. 

 

   Os poetas são: Ana Cristina César, Carlos Drummond de Andrade, Conceição Evaristo,  

Jorge de Lima, Manoel de Barros, Manuel Bandeira e Solano Trindade. 



FICHA TÉCNICA 

 

 

DIREÇÃO - Rafael Sieg e Renato Farias 

 

ELENCO - Adriano Torres, Augusto Garcia, Damiana Guimarães,   

Fernanda Boechat, Márcio Mariante, Raphael Vianna e Renato Farias 

 

CENÁRIO - Melissa Paro 

 

DIREÇÃO DE ARTE E FIGURINO - Thiago Mendonça 

 

ILUMINAÇÃO - Rafael Sieg 

 

DIREÇÃO MÚSICAL - João Vitor Silva 

 

MÚSICA ORIGINAL - Edu Viola e Fernando Escrich 

 

FOTOGRAFIAS- Carol Beiriz 

 

PRODUÇÃO -  Cia de Teatro Íntimo + Bloco Pi 



DESCRIÇÃO 

 

Espetáculo: ERÊ PIÁ CURUMIM 

 

Autores: Ana Cristina César,   

Carlos Drummond de Andrade,  

Conceição Evaristo, Jorge de Lima, 

Manoel de Barros, Manuel Bandeira  

e Solano Trindade. 

 

Duração: 55 minutos 

Tempo de montagem: 4 horas 

Tempo de desmontagem: 1 hora 

Em viagem: 8 pessoas 

Classificação etária: Livre 



NECESSIDADES TÉCNICAS 

 

Som: Trilha sonora executada ao vivo pelo atores. Se possível, 

solicitamos disponibilizar microfones de lapela. 

 

Luz: 16 par F5; 8 set light; 2 PC; 2 pean bean; 12 elipsoidais; 5 

fresnel com bandor. Máquina de fumaça. 

 

Palco: 8m X 3m X 12m (mínimo). Ciclorama ou Pano Branco. 

 

* Nosso espetáculo pode ser adaptado para qualquer tipo de es-

paço cênico: Palco Italiano, Arena, Caixa Preta ou Lona Cultural. 

O equipamento de luz pode ser adaptado de acordo com a dis-

ponibilidade da casa. O cenário é composto por esteiras de pa-

lha e folhas secas, além da projeção de uma árvore. 





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 permanente pesquisa. 

De 2005 a 2008, a Companhia trabalhou com dramaturgia própria a partir de textos de Tarcísio 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 iluminação 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 Tea-

tro. 

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, Cecí-

lia 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 Ca-

bral‟ (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 construção dos espetáculos. 

Com “220 Cartas de Amor” (2017), teve início a pesquisa a partir do teatro documentário que dá novos passos com os solos 

“Stonewall 50” e “Amor Incondicional”, ambos com estreia marcada para 2019. 

BREVE CURRÍCULO DA COMPANHIA 





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 



TEATRO INTIMO PRODUÇÕES ARTÍSTCAS LTDA 
CNPJ - 22.649.829/0001-52 

Rio de Janeiro/RJ 
 
 

Renato Farias 

(21) 98125 9285 

 fariasrf@terra.com.br  

 

Damiana Guimarães 

(21)  98448-2186 

damiana.blocopi@gmail.com 

 

 

teatrointimo.com.br 

facebook.com/teatrointimo  

twitter.com/teatrointimo  

instagram.com/teatrointimo 

mailto:fariasrf@terra.com.br
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