
 



 
A nova montagem da Cia. Luarnoar AMADOS DA BAHIA foi inspirada nas 

obras O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado, e Jonas e a 

Sereia, de Zélia Gattai, histórias que falam sobre o respeito às diferenças e aos 

diferentes.  Este projeto foi elaborado para apresentação na Virada Cultural de 

2019 no Sesc Belenzinho 

Em O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, Jorge Amado fala do amor entre 

esses animais tão distintos e da necessidade do cumprimento das 

prerrogativas sociais em detrimento dos sonhos. 

Já Zélia Gattai nos traz uma singela história de amor entre o pescador Jonas e 

uma linda Sereia, unindo elementos folclóricos à narrativa.  

A narração tem como ambientação cenográfica um singelo retrato da Bahia, 

com elementos do sertão e do mar, apresentados em um carrossel. 

Para esta montagem a Luarnoar avança nas pesquisas de cenários sonoros, 

tão importantes nas radionovelas, e que emolduram a narrativa. 

Além das canções originais, a montagem conta também com canções do 

cancioneiro popular baiano, resgatando as músicas de pescadores e de 

brincadeiras infantis. 

Os cenários e figurinos estão a cargo do artista plástico Heron Medeiros, as 

músicas (executadas ao vivo) com Tici Schrim e, no elenco, Nivanda Maria e 

Othoniel Siqueira. 

Havendo interesse por parte do contratante, a Cia. Luarnoar conta com 

interpretação em libras. 

Duração: 45 minutos 

Público alvo: crianças e amantes de boas histórias 

 

 

Breve histórico do grupo 
 
Fundada em 1995, desenvolve atividades culturais ligadas à literatura – 

espetáculos de teatro, narração de histórias, mediação de leitura, intervenções 

poéticas, oficinas para educadores.  

Em narração de histórias e em teatro seu foco principal está na pesquisa e 

resgate de cenários sonoros das radionovelas e na difusão da literatura 

brasileira. 

Na área fonográfica, produziu nove CDs de histórias infantis em linguagem de 

radionovela, pelos selos TRAMA MUSIC e COMEP. Em seu catálogo estão 



incluídos: Coleção  Fábulas/ Série Lápis na Mão – Editora FTD; Coleção Smart 

English – Quinteto Editorial. 

Entre outras conquistas, destacam-se em sua trajetória: Dois Prêmios PROAC 

de Estímulo à Leitura em Bibliotecas Públicas – Em 2015 com TEXTURAS 

LITERÁRIAS e em 2013 com o Projeto MOSAICO LITERÁRIO – AS 

MÚLTIPLAS LEITURAS DA PALAVRA ;  Edital SESI LITERATURA VIVA 

(Duas edições), Edital PROAC/ICMS  para a montagem do espetáculo POR 

UM MUNDO MELHOR (realizou 80 apresentações gratuitas); Salão do Livro de 

Tocantins, Bienal Internacional do Livro (sete edições), Evento Pro Ler 

Blumenau, Circuito Ônibus Biblioteca/SP, Edital NOVEMBRO NEGRO, Circuito 

SP DE CULTURA 2015/16, Editais de Seleção Contadores de Histórias 

Prefeitura Municipal de SP (seis edições), Prefeitura de São Bernardo do 

Campo (duas edições), Prefeitura de Diadema (quatro edições), Ocupação 

Literária SESC Belenzinho, Projeto Palavras que Tecem SESC Bom Retiro, 

BIBLIOSESC e apresentações nas diversas unidades do SESC, Habilitada 

para o Edital LEITURA PARA TODOS – Biblioteca Nacional e MINC 2014. 

Atualmente desenvolve projetos de Direitos Humanos em Mediação de 

Leituras, Narrações e Ações com educadores.  

Redes sociais da Cia. Luarnoar: 

www.facebook.com/luarnoar 

www.luarnoar.com.br 

https://www.instagram.com/luarnoar/ 

www.youtube.com/luarnoar  

 

Cia. Luarnoar 

http://www.facebook.com/luarnoar
http://www.luarnoar.com.br/
https://www.instagram.com/luarnoar/
http://www.youtube.com/luarnoar


        

 


