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[Teatro do Paiol] O FAUNO - espetáculo teatral
“O FAUNO” trata das escolhas de vida a partir da perspectiva de um Fauno, personagem mitológico metade
homem – metade cabra. Entretanto, as reflexões são originadas a partir da morte do personagem, que se
encontra no momento de embarcar para a “terra dos mortos”, fazendo uma avaliação de sua trajetória para
saber qual o destino final que lhe cabe: inferno, limbo ou paraíso. Utilizando-se da mitologia greco-romana
sobre o comportamento dos deuses, o personagem provoca o espectador a pensar sobre os caminhos e escolhas
da própria vida, e as conseqüências destas ações.

Ficha Técnica
Direção e dramaturgia – Ana Fuchs
Assistente de direção – Tefa Polidoro
Elenco – Márcio Ramos
Criação de luz – Juarez Barazetti
Operação de luz – Rafa Schizzi
Operação de som – Tefa Polidoro
Criação de figurino – Cristina Lisot
Criação de cenário – Ana Lia Bianchi
Criação da arte gráfica – Douglas Trancoso e Giovana Mazzochi
Produção Executiva – Juliana Pandolfo Tum Tum Produções
Realização – Cia Sopro
Financiamento – Lei de Incentivo Financiarte / 2014
 

Histórico do grupo
A Cia Sopro, idealizada pelos atores Márcio Ramos e Tefa Polidoro, nasceu no ano de 2010, na cidade de
Caxias do Sul. Em seu repertório constam os trabalhos solos adultos (E)TERNO (2010), contemplado pelo
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Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral/2010, e FAUNO (2011), contemplado na Lei de Incentivo
Financiarte/2010. 
Em 2012 foi contemplada com o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Tetral/2012, com o projeto OS POR
FOR A DA COUSA, que teve sua estreia em final de 2013. 
A Cia Sopro já passou por alguns festivais nacionais e internacionais de teatro, em sua maioria festivais
específicos para espetáculos solos e monólogos.
 

Histórico do Espetáculo
O espetáculo O FAUNO foi construído durante o ano de 2011, com financiamento da Lei de Incentivo
Financiarte/2010, tendo sua estréia para convidados no dia 28 de Outubro de 2011, além de duas sessões
abertas para o público em geral nos dias 29 e 30 de Outubro de 2011, todas na sede do Teatro do Encontro, em
Caxias do Sul, totalizando um público de 90 pessoas nestas três datas. 
Após, em dezembro de 2011 o ator Márcio Ramos foi selecionado para participar do workshop masterem
excelência “A Arte Secreta do Ator”, ministrada por Eugênio Barba e Julia Varley, em Brasília – DF,
apresentando um fragmento do espetáculo “O FAUNO”. Assim trabalhamos aspectos do material sob novas
perspectivas, apontadas pelo grande teatrólogo.
Em 2012, a peça participou da “Mostra Teatro Daqui”, realizada pela Unidade de Teatro de Caxias do Sul, nos
dias 16 e 17 de Maio de 2012, na Sala de Teatro do Centro de Cultura Ordovás, para mais de 130 pessoas no
total. Ainda realizou uma temporada popular nos dias 22, 23 e 24 de Agosto de 2012, na Sala de Teatro do
Centro de Cultura Ordovás, para mais de 160 pessoas no total. 
Em 2013 a peça foi convidada para participar e fazer a abertura da “1ª Mostra de Monólogos de Caxias do
Sul”, realizada pela Tem Gente Teatrando, no dia 18 de Fevereiro de 2013, na Casa de Teatro TGT, para mais
de 60 pessoas. Também realizou duas temporadas populares nos dias 20 e 21 de Abril e 19 e 20 de Julho de
2013, na Sala Multiuso do Teatro Moinho da Estação – TME, para mais de 90 pessoas no total.
Recentemente a peça foi selecionada para participar do 15º Festival Internacional de Teatro Caxias em Cena,
da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul – RS, no dia 22 de Setembro de 2013, no Ponto de Cultura
Costurando Sonhos – Cooperativa Vitivinícola Forqueta, para mais de 50 pessoas.
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