
B I A N C A  S A N T O S  R I B E I R O  
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Atriz-bailarina | 21 anos   

 

E X P E R I Ê N C I A S  A C A D Ê M I C A S  

- 2015 - 2019: Cursando o quarto ano do curso para obtenção do título de bacharel em Artes Cênicas pela 
Universidade Estadual de Londrina (colação de grau em Março de 2019); 

- 2016 - atualmente: Integrante do projeto de pesquisa ‘’Esculpindo o vivo: estudo de formas corporais da escultura 
de Camille Claudel para a composição de um espetáculo de dança-teatro; 

  

E X P E R I Ê N C I A S  A R T Í S T I C A S  
 
A T R I Z  E  P R O D U T O R A  

  

 

- 2016: participou como atriz na cena curta ‘’Suzanna’s’’ sob a direção de Letícia Rodrigues e apresentada na mostra 
‘’Nós não conhecemos o paraíso’’ realizada na Divisão de Artes Cênicas – UEL em 21 de fevereiro de 2016. 

- 2016: participou como atriz na cena curta ‘`Bolo na garganta’’ sob direção de Marco Antonio Paixão e apresentada 
na mostra ‘’Nós não conhecemos o paraíso’’ realizada na Divisão de Artes Cênicas – UEL em 22 de fevereiro de 
2016. 

- 2016: participou como atriz no espetáculo ‘’Para aqueles que ainda vão nascer’’ sob direção de Aguinaldo Moreira 
de Souza em temporada de dois dias realizada no Teatro Zaqueu de Melo (Londrina) em 19 e 20 de abril de 2016. 

- 2017: participou do espetáculo ‘’House of Barbies’’ sob orientação de Gabriel Yuri Kondo apresentada na mostra 
de Trabalhos de Conclusão de Curso realizada na UEL em 20 de abril de 2017. 

- 2017: participou como atriz na cena curta ‘’Entre línguas e dedos... um gozo’’ sob direção de Isabella Alves e 
apresentada na mostra ‘’Festival de Cenas Curtas Brutas’’ realizada na Divisão de Artes Cênicas – UEL em 2017. 

- 2017: participou como atriz na demonstração de trabalho ‘’Esculpindo o vivo’’ sob direção de Aguinaldo Moreira 
de Souza em temporada de dois dias realizada na Divisão de Artes Cênicas – UEL em 29 e 30 de abril de 2017. 

- 2017-2018: participou como atriz e produtora no espetáculo “Merci Camille”  sob direção de Aguinaldo Moreira de 
Souza – Cia L2 – apresentado no 49º Festival Internacional de Londrina (FILO) 2017, II Festival de Linguagens 
Cênicas (Tupã-SP), FESTARA – Festival de Teatro de Araçatuba (2017), 14ª Mostra de Teatro e Circo (Londrina-
PR), temporada de três dias na Usina Cultural (Londrina).  

- Premiações: 

- Melhor Espetáculo. II Mostra FENIX de Linguagens Cênicas. 

- Melhor Pesquisa. II Mostra FENIX de Linguagens Cênicas. 

- Melhor direção (Aguinaldo Moreira de Souza). II Mostra FENIX de Linguagens Cênicas. 



 

- 2017-2018: participou como atriz e produtora no espetáculo ‘’Da pele ao barro’’ sob direção de Thainara Pereira 
sob orientação de Aguinaldo Moreira de Souza – Cia L2 – apresentado em apresentado Festival de Teatro de 
Araçatuba (2017), 14ª Mostra de Teatro e Circo (Londrina-PR), temporada de três dias na Usina Cultural 
(Londrina), Festival de Teatro Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã (2018). 

- Premiações: 

- Melhor pesquisa: Festival nacional de teatro em Tupã- Prêmio Nacional de Teatro. 

-     2018: participou como atriz e produtora na remontagem do espetáculo ‘’Para aqueles que ainda vão nascer’’ sob 
direção de Lucas Manfré e orientação de Aguinaldo Moreira de Souza apresentado em temporada de dois dias na 
Divisão de Artes Cênicas – UEL em 10 e 11 de Novembro de 2018. 

-      2018: participou como atriz no espetáculo ‘’Apenas as velhas respirações’’ sob direção de Laura Franchi 
apresentado em temporada de quatro dias na Divisão de Artes Cênicas – UEL em 13, 14, 15 e 16 de dezembro de 
2018. 

-     2019: apresentou a cena ‘’Por baixo das saias’’, como resultado de sua pesquisa de trabalho de conclusão de curso 
intitulado ‘’Rotas de transformação: o trabalho com o estranho-familiar na dança-teatro’’, apresentada na Divisão 
de Artes Cênicas – UEL em 9 de janeiro de 2019. 

 

 

DIRETORA  

 

- 2018: diretora da cena curta ``Durma bem, monstro’’ apresentada na mostra ‘’Actos Inexplicables’’ realizada na 
Divisão de Artes Cênicas  – UEL em 20 de  Janeiro de 2018. 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 


