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Jogos de Inventar, Cantar e Dançar

é dedicado aos pitocos, buscando

envolver a criançada de forma

divertida e delicada. O público é

convidado para viajar pelo mundo da

imaginação, por meio de muita música,

cores, bonecos e poesia.



Os poemas e canções, presentes no 

espetáculo, no livro e no CD, são um convite 

para uma brincadeira a partir das descobertas 

das crianças sobre o corpo, os animais, a 

natureza, meios de locomoção e diferentes 

instrumentos musicais.



JOGOS DE INVENTAR CANTAR E DANÇAR acontece em um universo lúdico, onde ocorrem 

histórias singelas, como quando a lula e a aranha resolvem conhecer um mundo novo: a lula, 

saindo do mar, e a aranha, da terra. Elas se encontram no meio do caminho e partem para 

uma bela aventura, na qual cada uma conhece o ambiente da outra: o mar, a terra, com suas 

plantas e animais.  Além disso, tem passeio de carrinho, bicicleta enferrujada, o coral do 

galinheiro e a banda do burro mais inteligente do mundo e muito mais.



Prêmio Açorianos de Música

Melhor Disco Infantil de 2010
Troféu Vasco Prado na Jornada de Literatura

de Passo Fundo, em 2011



Em sua estreia, o espetáculo Jogos de 

Inventar, Cantar e Dançar foi o grande sucesso 

da Semana da Criança, em 2010, segundo a 

Coordenação de Artes Cênicas do Município de 

Porto Alegre. Em 2011, o espetáculo realizou 

turnê pelo interior do Estado Gaúcho (15 

apresentações para mais de 7.000 crianças), 

nas cidades de Farroupilha, Caxias do Sul, 

Carlos Barbosa, Carazinho, Erechim e Passo 

Fundo (onde voltará a se apresentar na 

Jornada Internacional de Literatura em 

agosto). O espetáculo fez parte da 

programação da Feira do Livro de Guaíba,fez 

apresentações dentro do Palco Giratório em 

Porto Alegre. Em julho, o espetáculo foi 

apresentado na cidade de Bauru, no Estado de 

São Paulo. Todos os eventos de 2011, citados 

até agora, foram promovidos pelo SESC e 

prefeituras. No dia da crianças de 2011, o  

Bando de Brincantes será a principal atração 

de um grande evento, promovido pela Força 

Sindical/RS., no Parque da Redenção, em POA.



Livro e CD

O livro e o CD apresentam uma proposta pedagógica focada na expressividade artística 
a partir de possibilidades de ressignificação e associação. Assim, o material pode e 
deve ser revisitado muitas vezes pelas crianças, fazendo de cada novo contato, a 

alegria de novas descobertas. Incitando os pequenos a participar de forma criativa, o 
trabalho propõe a construção de sujeitos autônomos, seguros e felizes. As sonoridades 

trabalham com timbres e ritmos diversos, desde sintetizadores, até instrumentos 
vocalizados, piano, violão, caixinhas de fósforo, copos e muito mais.  Além disso, nossa 

intenção é incitar atividades coletivas. Em um mundo tão tecnológico e virtual, é 
fundamental que a arte destaque a importância do relacionamento humano. 



Jogos de Inventar, 
Cantar e Dançar é fruto 

de uma intensa pesquisa de 
Viviane Juguero, voltada para o 

trabalho de arte com crianças 
de zero a seis anos. As canções 

foram compostas e 
experimentadas junto a 

centenas de crianças em 
escolas de Educação Infantil, 

no período compreendido 
entre 2003 e início de 2007. 



O Bando de Brincantes acredita que nossas crianças, desde 
pequenas, devem ser incentivadas a reconhecer e valorizar a 

riqueza da multiplicidade de pessoas e culturas. Dessa 
forma, podem questionar os padrões de beleza inculcadas 
pelos grandes meios de comunicação e avaliar imposições 

comportamentais e sociais. em CANTO DE CRAVO E ROSA, o 
Bando destaca a importância de cada um ter suas 

habilidades. Em JOGOS DE INVENTAR, CANTAR E DANÇAR, a 
multiplicidade respalda a importância da individualidade. A 
narrativa é feita pelos bonecos Nino e Nina: crianças bem 

brasileiras e miscigenadas. 

Além disso, a humanização de seres 
como a lula, a aranha, o ratinho ou o 

burro (nesse caso, um ser 
extremamente inteligente), 

pretendem, de forma singela e 
espontânea, reafirmar a riqueza da 

diversidade cultural  e o respeito pelas 
diferenças.



Viviane 
Juguero

Coordenação 
geral do Bando 
de Brincantes, 

autoria de 
poemas e 
canções,

voz e atuação:



Direção musical, arranjos e teclado: 

Everton Rodrigues

Direção de Cena: 

Jessé Oliveira



Manipulação de bonecos, 
atuação e

confecção de bonecos e 
objetos:

Anderson Gonçalves e 
Carmen Lima



Arranjo de “Canção do Bebê”, 
violão e vocais:

Toneco da Costa
Vocais:

Beth Mann



Percussão: 

Marcelo 
Rocha

Gaita:

Renato 
Müller



Iluminação e operação de luz:

Miguel Tamarajó – Jacka

Design Gráfico do livro: Clô Barcellos
Editora: Libretos

Sonorização: Kina Áudio Service

Figurinos: Valquíria Cardoso

Confecção da aranha de luva: Sayô
Martins

Arte Gráfica publicitária:
Propaganda Futebol Clube

Coordenação da criação publicitária: 
Marcos Eizerik

Configuração técnica do site: 
Marcelo Spalding – M.S. Mídia

Produção: Delta V. Produções

Financiamento: FUMPROARTE – PMPA



Ilustrações: 

Monika Papescu
Na foto, Monika Papescu e Viviane Juguero,
no lançamento de JOGOS DE INVENTAR, CANTAR E DANÇAR.



Necessidades técnicas

As necessidades técnicas são de responsabilidade do contratante.



Mapa de Palco

Teclado e 
vocal

empanada

vocal

Percussão 
e vocal

Gaita e 
vocal

Coxia livre Coxia livre

Coxia livre Coxia livre

Três vozes com microfones head-sets
Circulação ampla

Violão e 
vocal

área livre 
para 

atuação



Sonorização

3 head sets;
Amplificação para teclado, violão, percussão, 

gaita e computador;
4 backing vocals

PA, retornos e mesa de som compatíveis com 
as necessidades acima e o tipo de espaço do 

evento.

Iluminação

- 26 Lâmpadas par 64 foco #5
- 4 torres com 2 varas de 6 cada

- fiação para as lâmpadas
- 1 rack de 12 canais

- 1 mesa de 12 canais com cabo de sinal 
(no minimo: 25 m)

- cabo de força
- porta filtros para lâmpadas

- gelatinas = 4 az, 4amb, 4 lavanda,
2 congo blue

- montadores para o material e técnico da casa.

Palco

Tipo de palco: italiano
Boca de cena (medida ideal):  6m
Largura (medida ideal): 6m
Altura (medida ideal): 4m
Profundidade (medida ideal): 6m
Ciclorama preto
O ESPETÁCULO É ALTAMENTE ADAPTÁVEL.

Montagem
Tempo de montagem do cenário: 30min
Tempo de montagem de luz: 1 hora
Tempo de montagem de som: 2 horas
Tempo de desmontagem: 40min



Mapa de Luz
Possibilidade 1



Mapa de Luz – possibilidade 2



Transporte de equipe e 
cenário:

Van para 11 pessoas ou transporte 
aéreo, se for o caso.
Em um micro-ônibus (20 lugares) é 
possível levar o material e a equipe no 
mesmo transporte.

Carga de cenário

Peso: 80kg
Cubagem: 2m3

Descrição detalhada dos itens do cenário: violão, 
teclado, computador, 20 instrumentos de percussão, 2 

pedestais, 11 bonecos diversos, luz negra.
Obs.: cada instrumento musical tem seu próprio case.

Hospedagem:

Jessé Oliveira e Miguel Tamarajó (quarto duplo)
Everton Rodrigues e Viviane Juguero (quarto duplo)
Anderson Gonçalves e Carmen Lima (quarto de casal)
Toneco da Costa e Beth Mann (quarto de casal)
Renato Müller e Marcelo Rocha (quarto duplo)

Camarim:
água potável

frutas e lanche
banheiro com pia, papel higiênico, 

toalhas, sabonete
espelho grande



Material Gráfico:

A produção pode oferecer ao contratante:
- arte gráfica para a impressão;

-cartazes impressos, nos quais o contratante deverá inserir data e local;
- um exemplar do livro e do CD.



Contatos:
www.bandodebrincantes.com.br

brincar@bandodebrincantes.com.br
(51) 9818-8918 e 3392-0181 –Viviane Juguero

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

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

