
 

 

Apresenta seu novo trabalho em 

NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Cia. Luarnoar está no panorama cultural paulista desde 1995, atuando na 

produção de espetáculos teatrais, narração de histórias, programas radiofônicos, 

oficinas de capacitação e entretenimento, além de promover eventos culturais 

diversos. Seus integrantes contam com ampla e sólida experiência na área, 

agregando conhecimento e sensibilidade para captar e traduzir os desafios do mundo 

contemporâneo por meio da arte. 

Avançando na escolha de obras que proporcionam a reflexão sobre temas da 

atualidade, a Luarnoar idealizou o projeto ACOLHER – O REFÚGIO NAS PALAVRAS, 

que oferece uma nova perspectiva sobre questões sociais contemporâneas, 

removendo mitos infundados e apontando caminhos que estimulam a empatia com o 

diferente e a manifestação da hospitalidade, características que podem impulsionar 

positivamente a nossa sociedade em busca da transformação de nossa atual 

realidade de exclusão. 

Neste projeto vamos refletir sobre nossa hospitalidade, nosso acolhimento aos 

refugiados,  pessoas que vêm para o Brasil em busca de uma vida digna.  

Realizaremos QUATRO NARRAÇÕES DE HISTÓRIAS  escritas  por Nivanda Maria, 

a partir de pesquisa bibliográfica,  histórias recolhidas com crianças refugiadas,  

contos e cantos de tradição oral de diversos países.  

Apresentaremos à criança quem é o refugiado, sua vida, seus direitos. A ludicidade, 

o jogo infantil e a poesia serão  ingredientes fundamentais nestas narrações que 

unem música ao vivo, bonecos e os cenários sonoros (que resgatam a magia das 

radionovelas). 

 

 

 



       

Em nosso repertório estão:  

QUE VIAGEM!!! –A guerra leva uma família a buscar um novo lugar para viver. A 

viagem para um novo país é contada pelo olhar de uma criança, tendo como 

principal companheiro o mar e seus mistérios e aventuras. Uma delicada e 

emocionante história que traz a coragem dos personagens em busca de uma nova 

vida.  

UM PAÍS DIFERENTE – A obra retrata os desafios que a menina Maemi enfrenta 

ao chegar a um país desconhecido, onde tudo e todos são estranhos a ela. 

Elaboramos uma história que reúne contos tradicionais de países que possuem 

refugiados no Brasil: Venezuela, Senegal e Síria. Numa criação bem humorada, o 

público poderá se encantar com brincadeiras, canções do cancioneiro popular e 

bonecos. 

DE LUGAR EM LUGAR  - Esta narração foi especialmente elaborada para crianças 

na faixa etária até 4 anos de idade. Apresenta duas histórias: na primeira, as 

andorinhas viajam em busca do calor do verão e são surpreendidas pelos problemas 

ocasionados pelo desmatamento. Na segunda, um grupo de elefantes sai em busca 

de um lugar para viver. As histórias retratam de forma singela as aventuras, sonhos 

e desafios que marcam a viagem daqueles que precisam deixar suas casas em busca 

de uma vida melhor. 

UM NOVO PAÍS PARA MIM -  Conta a história de uma menina que é obrigada a 

sair de seu país acompanhada por seus pais. Vive os desafios da separação de sua 

avó, da viagem ao desconhecido, da chegada a um novo lugar, uma nova escola, 

uma nova língua. Uma história de superação em que nossa protagonista consegue 

criar uma nova realidade, construindo uma nova história. 

Cada história tem a duração de , aproximadamente, 45 minutos. Programação livre. 

Caso haja interesse por parte dos contratantes, a Cia. Luarnoar conta com a 

participação de pessoas em situação de refúgio que, ao final das narrações, 

apresentarão contos e canções de seu país de origem, além de compartilharem suas 

vivências. 
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