Apresentação
A Cia. Luarnoar apresenta sua nova proposta em Narração de Histórias: uma viagem
pelas tantas histórias da cidade de São Paulo através dos nomes de seus bairros e rios.
Histórias que resgatam a magia e sensibilidade da cultura indígena, contos de tradição
oral da cultura paulistana com suas lendas urbanas , produções literárias que falam
sobre a cidade e seus rios.
Propomos um trabalho interativo, onde o público escolhe os bairros e suas histórias. A
cada dia uma nova experiência!
Os textos
A narrativa é elaborada a partir da pesquisa de diferentes obras literárias, como: “O
Casamento entre o Céu e a Terra”, reunindo lendas indígenas compiladas por Leonardo
Boff; estudos e pesquisas sobre as Lendas Urbanas, pesquisas sobre a origem dos
nomes dos bairros da cidade, “O Menino que rio”, de Gustavo Prudente, que trata sobre
os rios que se escondem sob as ruas de São Paulo.
Estes serão alguns dos locais visitados:
Butantã - que significa Terra Firme e, por causa do Instituto Butantã, nos remeterá
às histórias da Cobra Grande.
Vale do Anhangabaú – conhecido como o “vale dos malefícios do diabo”, contará a
história de Anhangá e uma divertida lenda urbana sobre a Morte.
Tamanduateí – o “rio dos tamanduás verdadeiros” ou “rio dos tamanduás bandeira”.
Contaremos a história de origem Kaingang sobre o surgimento do tamanduá.
Jaçanã – apresentando o pássaro com o mesmo nome, que se tornou conhecido em
vários lugares do Brasil por seu cantar apaixonado.
Dando vida aos textos...
A montagem tem musica ao vivo e canções originais. Também dá continuidade às
pesquisas da Cia. Luarnoar sobre os cenários sonoros, resgatando a magia das
radionovelas.
Utiliza a técnica do Kamishibai, ou Teatro de Papel, apresentando ilustrações que
dialogam com as histórias.
Este trabalho conta com a direção de Heron Medeiros, Músicas de Ricardo Barison e, no
elenco, Nivanda Maria e Othoniel Siqueira.
Quem conhece, cuida...
Em parceria com o Projeto RIOS E RUAS apresentamos a história O MENINO QUE RIO,
de Gustavo Prudente.
O público também conhece as ações do Projeto RIOS E RUAS trazendo consciência à
população sobre a importância dos rios, nosso papel na gestão de melhores condições
de vida, na geração de cuidados com nosso meio ambiente.
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