PROGRAMAÇÃO DE ESPETÁCULOS
9/10 - Sábado

11h
Atração: “Pocket Show Kids”, com Catin Nardi - Teatro Navegante de Marionetes
Formato: On-line
Sinopse: Versão infantil do espetáculo solo do marionetista Catin Nardi. Apresenta uma sequência
de números, performances e esquetes. Os marionetes navegam num tempo poético e divertido
entre o universo das coreografias e das performances. A obra já participou de inúmeros festivais
nacionais e internacionais na América e Europa.

16h
Atração: “Girafulô”, com Marcio Gato e banda
Formato: Presencial (Teatro Marília)
Sinopse: Espetáculo cênico-musical no qual os jogos e brincadeiras tradicionais da cultura da
criança, propostos nas narrativas musicais, proporcionam ao público brincar e se divertir
aprendendo ações importantes relacionadas aos cuidados com plantas, animais e principalmente as
relações entre as pessoas. Com o personagem CUCHI CHEIRADOR interpretado por Márcio Gato
e músicos cantores caracterizados de pássaros de nossa fauna, o público se depara com situações
brincantes de poesia e alegria, salvaguardando os cuidados e normativas vigentes para a realização
do espetáculo.
10/10 – domingo

11h
Atração: “Circo de Família”, da Cia Circunstância
Formato: Live / On-line
Sinopse: O espetáculo teve a sua estreia em março de 2020 e foi criado para ser apresentado na
rua. Porém, com a pandemia, foi realizada a adaptação do espetáculo para o ambiente virtual,
criando um roteiro híbrido com cenas executadas ao vivo e cenas gravadas. Assim, foi possível
aproveitar melhor os recursos que a linguagem audiovisual oferece, com jogo de câmeras,
brincadeiras de edição e efeitos diversos, bem como o frescor e o improviso dos palhaços ao vivo,
os quais poderão interagir diretamente com o público trazendo um pouco do ambiente da praça para
dentro das casas.

16h
Atração: “Girafulô”, com Marcio Gato e banda
Formato: Presencial (Teatro Marília)
Sinopse: Espetáculo cênico-musical no qual os jogos e brincadeiras tradicionais da cultura da
criança, propostos nas narrativas musicais, proporcionam ao público brincar e se divertir
aprendendo ações importantes relacionadas aos cuidados com plantas, animais e principalmente as
relações entre as pessoas. Com o personagem CUCHI CHEIRADOR interpretado por Márcio Gato

e músicos cantores caracterizados de pássaros de nossa fauna, o público se depara com situações
brincantes de poesia e alegria, salvaguardando os cuidados e normativas vigentes para a realização
do espetáculo.

12/10 - Terça-feira
11h
Atração: “Histórias de Teatro e Circo”, com a Carroça de Mamulengos (Juazeiro do Norte/CE)
Formato: On-line
Sinopse: Histórias de Teatro e Circo é um espetáculo que grava toda a trajetória da Carroça de
Mamulengos. Uma obra que nasceu junto com a própria companhia e que, desde então, vem
formando todos os integrantes, que já alcançam a terceira geração de fazedores de arte viva. Assim
esse espetáculo carrega o tempo vivido, um modo de fazer arte a partir da vivência, estrutura um
método que hoje a companhia Carroça de Mamulengos chama de pedagogia Brincante, e todas as
bases do viver/ensinar/aprender são cenas desse espetáculo que é sempre único.

13h
Atração: “Cordão Brincante”, com Bolhaterapia (BH)
Formato: Presencial (Praça Ernesto Che Guevara)
Descritivo: Evento com 4 horas de duração que contempla oficinas de confecção de brinquedos de
bolhas de sabão e prática de bolhas gigantes na Praça Ernesto Che Guevara, localizada na Zona
Leste da cidade, no conjunto Taquaril.
Sinopse: Concebido e realizado por Raphael Xavier Costa e Andresse Maria Gnoatto, o "Cordão
Brincante" é um movimento pelo livre brincar em que se acredita na possibilidade de (re)significar o
espaço público e aprimorar o contato da criança com a natureza através da Bolha de Sabão.

16/10 - Sábado
16h
Atração: “Na Conchinha de Cascudo”
Formato: Presencial (Teatro Raul Belém Machado)
Sinopse: Inspirado no universo do folclorista, historiador e escritor Luís da Câmara Cascudo, o
espetáculo “Na Conchinha de Cascudo” explora o potencial lúdico da cultura brasileira. No
espetáculo, a contadora de histórias, cantora e compositora JHÊ narra, com estilo dinâmico e
instigante, contos de encantamento, contos de animais e contos de fadas recolhidos pelo folclorista.
A trilha, composta especialmente para o espetáculo, traz canções e temas instrumentais executados
ao vivo pelo violonista e compositor Thiago Amud. Além da música, que integra as histórias e se
transforma nos personagens, objetos cênicos são utilizados como ferramenta para que o enredo
fique ainda mais sugestivo.
Com figurino assinado por Ronaldo Fraga e Virgínia Barros, “Na Conchinha de Cascudo” é um
espetáculo autêntico, bonito e comprometido com os contos tradicionais do Brasil.

17/10 - Domingo
11h

Atração: Show do Grupo Pé de Sonho
Formato: On-line
Sinopse: No show apresentado, o grupo é formado por Sarah Lopes, Maria Almeida, Amora Nunes
e Lia Lopes (vozes), Weber Lopes (violão) e Geovanne Sassá (percussão) e Ricardo Cheib
(bateria). Como convidado especial, Kristoff Silva.

16h
Atração: “Na Conchinha de Cascudo”
Formato: Presencial (Teatro Raul Belém Machado)
Sinopse: Inspirado no universo do folclorista, historiador e escritor Luís da Câmara Cascudo, o
espetáculo “Na Conchinha de Cascudo” explora o potencial lúdico da cultura brasileira. No
espetáculo, a contadora de histórias, cantora e compositora JHÊ narra, com estilo dinâmico e
instigante, contos de encantamento, contos de animais e contos de fadas recolhidos pelo folclorista.
A trilha, composta especialmente para o espetáculo, traz canções e temas instrumentais executados
ao vivo pelo violonista e compositor Thiago Amud. Além da música, que integra as histórias e se
transforma nos personagens, objetos cênicos são utilizados como ferramenta para que o enredo
fique ainda mais sugestivo.
Com figurino assinado por Ronaldo Fraga e Virgínia Barros, “Na Conchinha de Cascudo” é um
espetáculo autêntico, bonito e comprometido com os contos tradicionais do Brasil.

