


A magia do teatro e a beleza do folclore...

... em uma fábula repleta de músicas e 

acrobacias.



Um trabalho do

Espetáculo com cinco anos de trajetória

Milhares de espectadores

Livro publicado,  com belas ilustrações

Cantigas para downloud no site









Histórico do espetáculo
O espetáculo CANTO DE CRAVO 

E ROSA foi financiado pelo 
FUMPROARTE, em 2007. Desde então, 
realizou uma temporada na Sala Álvaro 

Moreyra (2007), uma temporada no Teatro 
Bruno Kiefer (2008), duas temporadas no 

Teatro de Câmara Túlio Piva (2009 e 2010), 
três apresentações nas Feiras do Livro de 

Porto Alegre (2007, 2008 e 2009), 
apresentações para diversas escolas, no 

Teatro do SESC/POA (na semana da criança, 
em 2008 e temporada em 2010). O 

espetáculo realizou duas turnês pelo interior 
do RS (2008 e 2009), promovidas pelo SESC, 

compreendendo doze cidades: Pelotas, 
Farroupilha, Caxias do Sul, Carazinho, Ijuí e 
São Borja (2008) e Gravataí, Lajeado, Santa 

Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Bagé e Rio 
Grande (2009). Em 2010, a peça também 

participou do projeto “Crescendo com Arte”, 
do SESI. Em 2011, realizou apresentações 

no Teatro Treze de Maio, em Santa Maria e 
fará parte da programação do mês da 

criança, em Gramado.



Críticas
O espetáculo sempre obteve um excelente resultado tanto no que se refere à 

quantidade de público que busca assistir à peça, quanto à qualidade de profissionais que 

indica o trabalho por suas qualidades artísticas e pedagógicas. 

O respeitado crítico Antônio 

Hohlfeldt, em matéria publicada 

no Jornal do Comércio, no dia 31 

de dezembro de 2009, elegeu 

Canto de Cravo e Rosa nas 

categorias a seguir:

• Melhor espetáculo

• Melhor figurino – Raquel 

Cappelletto,

• Melhor direção musical – Toneco

da Costa

• Melhor atriz – Viviane Juguero,

• Melhor atriz coadjuvante – Ana 

Cláudia Bernarecki.

Leia críticas e comentários em 

cantodecravoerosa.blogspot.com









Miguel Tamarajó



O livro
No dia 10 de novembro de 2009 foi lançado o livro 

Canto de Cravo e Rosa, na Feira do livro de Porto 

Alegre, pela Editora Libretos.

O trabalho têm sido utilizado em escolas tanto para 

trabalhar jogos teatrais quanto para atividades 

relacionadas a cantigas folclóricas.

Na foto abaixo, Viviane Juguero (autora), Clô

Barcellos (Editora Libretos) e Ricardo Machado 

(ilustrador).

Cantigas de Cravo e Rosa
Em 2010, foram gravadas 20 cantigas de roda, 

cujas letras estão publicadas no livro. As cantigas 

podem ser baixadas, gratuitamente, no site 

www.bandodebrincantes.com.br. O trabalho 

contou com arranjos de Toneco da Costa, o qual 

toca violão, ao lado de Viviane Juguero, que 

interpreta as cantigas.

http://www.bandodebrincantes.com.br/


Necessidades técnicas

As necessidades técnicas são de responsabilidade do contratante.



Mapa de Palco

Tipo de palco: italiano

Boca de cena – medida ideal: 9m /  medida mínima: 6,5m

Largura – medida ideal: 9m /  medida mínima: 6,5m

Urdimento – medida ideal: 5,5m /  medida mínima: 3,5m

Profundidade – medida ideal: 8m /  medida mínima: 5m

Rotunda preta.

Área livre para acrobacias e atuação



Mapa de Luz



Transporte: 

Opção 1 – caminhão-baú + van para 15 pessoas

Opção 2 – ônibus com bagageiro amplo, podendo, dessa forma, 

transportar cenário e equipe ao mesmo tempo.

Carga de cenário

Peso: 200 kg

O cenário é composto por uma teia com 4 metros de altura, 6,5m de largura e 

0,80m de profundidade.

Volume (m3): três metros cúbicos

11 ferros grandes (em média 3m)

2 feixes de ferros pequenos ( em média 30 cm)

2 caixas de madeira  com 70 cm de altura por 1m 

de largura (com instrumentos musicais diversos e dez máscaras)

2 malas grandes com figurinos

1 sacola grande com corda da teia

Instrumentos Musicais:

2 violões com pedestais,

1 cavaquinho com pedestal,

4 tambores, dois paus-de-chuva, quatro flautas, 

apito, dois caxixis, um ovinho, um trompete, 

uma caixa-de-guerra, uma matraca espanhola, uma gaita-piano.



Sonorização

É interessante que a apresentação aconteça em 

local fechado, com boa acústica. Caso haja 

necessidade de sonorização, deverá ser 

utilizado sistema de orquestra e amplificação 

sem fio para dois violões e cavaquinho.

Montagem

Tempo total de montagem de cenário e luz em teatro: 6h.

Tempo total de montagem de cenário e luz em espaço 

adaptado: 8h.

Tempo de desmontagem: 2 horas

Material Gráfico:

A produção pode oferecer ao contratante:

- arte gráfica para a impressão;

- alguns programas com informações e fotos  do espetáculo;

- cartazes impressos, nos quais o contratante deverá inserir data e local;

- um exemplar do livro;

- dois banners para a entrada do local no dia da apresentação (empréstimo).



Room List

Ana Cláudia Bernarecki e Rodrigo Marquez (quarto duplo)

Viviane Juguero e Éderson Rosa dos Santos (quarto de casal)

Jessé Oliveira e Miguel Tamarajó (quarto duplo)

Maico Silveira e Wagner Santos (quarto duplo)



DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÕES:

Espetáculo: Canto de Cravo e Rosa

Companhia/Grupo: Bando de Brincantes

Cidade/estado de origem: Porto Alegre / RS

Empresa responsável (PJ): Viviane Juguero Martins ME

CNPJ: 07506740/0001-43

Inscrição estadual: isento

Inscrição municipal: 22392327

Representante legal da empresa: Viviane Juguero Martins



Contatos:
www.bandodebrincantes.com.br

brincar@bandodebrincantes.com.br

(51) 9818-8918 e 3392-0181 –Viviane Juguero (produção)

(51) 9390-1389  -Wagner Madeira (vendas)

http://www.bandodebrincantes.com.br/
mailto:brincar@bandodebrincantes.com.br



