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um jeito diferente de aprender história!
AQUI OS PERSONAGENS MAIS MARCANTES DESTA NAÇÃO GANHAM VIDA!

O espetáculo História do Brasil da Cia. Viradalata foi indicado ao Prêmio Aplauso
Brasil como o melhor espetáculo infantil de 2019.
Prepare-se para ver os principais acontecimentos de cada época que fizeram o
Brasil ser o que é hoje. Passaremos pelos períodos da Colônia, Reino Unido,
Império e República, pelos presidentes e pelas principais mobilizações populares
que existiram ao longo desses 500 anos! Veremos como era o nosso povo e
como foi se transformando nossa cultura.
Uma imperdível viagem no tempo para toda família!
Guia Folha
Veja SP

clique aqui para assistir
https://www.youtube.com/watch?v=_IQYTWf_Y0E
Ao espetáculo NA íntegra

História do Brasil
Texto e Direção: Alexandra Golik
Elenco: Diego Rodda, Humberto Morais, Joice Jane Teixeira, Marco Barretho e Rennata Airoldi
DURAÇÃO: 75 minutos

release

Em nosso país a história se repete, incansavelmente, desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje.
Para compreender o país em que vivemos, uma forma eficaz é conhecer sua história e ter, consequentemente,
um olhar crítico sobre ela. Fazer tal exercício, desde a infância, é uma maneira de educar, conscientizar e porque
não dizer, formar o futuro cidadão brasileiro.
O espetáculo História do Brasil procura explicar os principais acontecimentos históricos do Brasil, desde a
chegada de Pedro Álvares Cabral até os dias atuais, de forma lúdica e musical. Os acontecimentos são tratados
com leveza e humor, focando na formação dos pilares da estrutura social brasileira. Passaremos pelos períodos
da Colônia, Reino Unido, Império e República, por cada uma das sete Constituições que já vigoraram e pelas
algumas das principais mobilizações populares que existiram ao longo de nossa história.
A Cia. Viradalata tem tido o compromisso de fazer espetáculos perspicazes, criativos, inteligentes e educativos,
em que preza, sobretudo, pela formação da criança como um futuro cidadão.

O que é o projeto?
Temporada de 26 apresentações do espetáculo infantil História do Brasil no Teatro Viradalata na cidade
de São Paulo.
As 26 sessões serão assim distribuídas:
- 10 sessões gratuitas para alunos de escolas e ONGs, sendo que haverá transporte de ônibus (ida e
volta) oferecido pelo projeto.
- 16 sessões com ingressos populares de R$30,00 e R$15,00;
Queremos fomentar a discussão sobre a importância de compreender de onde viemos para
escolhermos o caminho que devemos trilhar, ou ainda, para entendermos onde realmente queremos
chegar.
O público total atingido será de 6.240 pessoas.

Acessibilidade? Temos!
Quanto à Acessibilidade Física: o Teatro Viradalata possui rampas de acesso que visam facilitar a
acessibilidade de idosos e pessoas com mobilidade reduzida, além de banheiros adaptados para
atender as necessidades deste público.

Quanto à acessibilidade de conteúdo: teremos 06 sessões com intérprete de Libras para a

compreensão do conteúdo do espetáculo por parte dos deficientes auditivos.

fotos
“Criar o espetáculo História do Brasil surgiu de uma grande necessidade de saber um
pouco mais sobre a história do nosso país. De onde viemos? Porque viemos? Como viemos?
São algumas das perguntas que fiz ao longo do processo de criação do texto. Porém, ao tentar retratar
mais de 500 anos de história, precisei fazer a síntese da síntese e eleger alguns fatos políticos,
econômicos e sociais que considerei fundamentais.
Através das músicas, tentei não somente ‘contar a história’, mas também inserir alguns dos ritmos
mais relevantes da nossa cultura. Ao assistirem o espetáculo, espero que além de tirarem suas
próprias conclusões, vocês possam ter subsídios para questionar, questionar sempre! afinal, a
história é feita a cada dia, e a cada dia, temos a possibilidade de mudar a história.”

ALEXANDRA GOLIK

A Cia. Viradalata foi fundada em 2005 por Alexandra Golik. Desde então, já
produziu diversos espetáculos aplaudidos pela crítica. Dentre as produções
para adultos estão: Sequestro, Mammy, Killocaloria e A Graça do Vira.
A primeira produção do grupo, em 2005, foi a peça Medinho Medão, com
temática infantil. O espetáculo é apresentado até hoje, e continua a cativar tanto
as crianças, quanto suas famílias. Além desse, há no repertório do coletivo,
outras três peças infantis de sucesso: “Coquetel de Fadas”, “Viralatas –
O Musical” e “Os 3 Mosqueteiros”.
Em 2019 estreou o espetáculo “História do Brasil” espetáculo de grande
sucesso de público e crítica.
A companhia tem como uma das principais características a utilização em suas
montagens de fundamentos do Teatro Físico, além de estar intimamente ligada
ao cômico e a técnica do palhaço.
Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem – Melhores de 2011

ficha Técnica

texto e Direção: Alexandra Golik
Assistente de Direção: Bebel Ribeiro
Elenco: Diego Rodda, Humberto Morais, Joice Jane Teixeira, Marco Barretho e Rennata Airoldi
Cenário e Design gráfico: Paula de Paoli
Figurinos: Luciano Ferrari
Produção de Figurino: Lord Lu Entreterimento
Criação de Luz: Tom Silva
Vídeos: Daniel Bittencourt
Projeção Mapeada: Eduardo Artoud
Música e Letras: Alexandra Golik
Arranjos das Músicas: Gus Bernard
Trilha Incidental: Diego Rodda
Operador de Som e Vídeo: Fernando Sagas
Adereços: Michelle Rolandi
Fotos e Assessoria de Imprensa: Natalia Angelieri
Coordenador administrativo: André Oliveira
Auxiliar administrativo: Leidiane Monteiro
direção de Produção: Michelle gabriel
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DESTAQUES

na imprensa

“AS CRIANÇAS CONHECEM ALGUNs
PERSONAGENS DOS QUAIS ELAS Só
ouviram falar nos livros
de escola!”

“história do brasil
quer despertar
o olhar crítico
das crianças!”

Site Pecinha É A Vovozinha

“nesse momento delicado da hiistÓria
do brasil, fazer um espetÁculo da nossa
histÓria É muito corajoso ”

Aplauso Brasil

“a artista olhou o brasil
a partir do povo.
do cidadÃo comum.”

O projeto História do Brasil está aprovado na Lei de Incentivo à Cultura PRONAC 192532.
O valor total do projeto é de R$ 255.439,25.
Publicado no Diário Oficial da União em 25/09/2019.
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192527 - ABRAÇÃO EM AÇÃO - PROJETO DE MANUTENÇÃO
Associação Abração Círculo das Artes
CNPJ/CPF: 15.137.174/0001-78
Processo: 01400007057201916
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Aprovado: R$ 283.115,58
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Este projeto tem como objetivo dar continuidade à pesquisa de
linguagem teatral desenvolvida pelo Grupo da Cia. Do Abração, pretendendo criar
condições para que este consiga aprimorar suas condições técnicas de trabalho artístico,
por um ano, através de oficinas continuadas permanentes e aperfeiçoar sua capacidade
de atendimento ao público alvo, garantindo estrutura mínima para seu funcionamento.
Nesta proposta, pleiteia apenas os recursos mínimos necessários para a infraestrutura,
pois, em 18 anos de história, já adquiriu capacidade de gerar sua sustentação
artística.

192473 - Viabilização da Programação Artística do Circuito Made in Minas Gerais
CULTURAR PRODUCOES EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 26.591.418/0001-04
Processo: 01400007003201942
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 1.883.080,00
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O presente projeto realizará um circuito itinerante por 4 regiões de
Minas Gerais, abrangendo um público total de 32.000 pessoas e ofertando shows
musicais instrumentais/DJs além de seletivas regionais da típica culinária mineira
contribuindo para o acesso da população dos quatro cantos do Estado à diversas
manifestações culturais e a difusão de nossa cultura e bens imateriais. Todas as ações
serão gratuitas abertas ao público e com estrutura para atender o público PCDs nas
cidades de Araxá, Diamantina, Montes Claros e Tiradentes.

192528 - Missão Natureza (título provisório)
PORTO ARQUITETURA E CULTURA EIRELI
CNPJ/CPF: 10.567.528/0001-09
Processo: 01400007058201952
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 993.656,73
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Realização de peças teatrais infanto-juvenis de temática relacionada
à sustentabilidade e meio ambiente, bem como desenvolvimentode palestras sobre Arte
Sustentável como medida de Contrapartida Social. Classificação livre.

192474 - Viabilização da Programação Artística do Made in Minas Gerais - Ano II
CULTURAR PRODUCOES EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 26.591.418/0001-04
Processo: 01400007004201997
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 769.014,67
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O Made in Minas Gerais - Ano II é um Festival composto por ações
culturais integradas compreendendo ações artísticas, culturais e gastronômicas,
mesclando a música instrumental e ações de artes cênicas, enaltecendo as manifestações
culturais e o patrimônio imaterial de Minas Gerais, em um espaço acessível, agradável e
salutar. Todas as ações serão gratuitas e com pleno atendimento ao público PCD.

192532 - História do Brasil para Crianças
Viradalata Espaço Capital Ltda - ME
CNPJ/CPF: 55.223.994/0001-05
Processo: 01400007062201911
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 255.439,25
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Temporada do espetáculo infantil "História do Brasil para Crianças"
no Teatro Viradalata na cidade de São Paulo. Algumas apresentações serão totalmente
gratuitas oferecidas para alunos de escolas públicas. O projeto ainda contempla ônibus
para buscar e levar as crianças, além de algumas sessões com intérprete de Libras. Como
contrapartida social serão oferecidas oficinas sobre a linguagem do palhaço, totalmente
gratuitas.
ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
192459 - CLUBE DA MÚSICA - SUPER JAM
FAUSTO RODRIGUES VALLE JUNIOR
CNPJ/CPF: 30.700.118/0001-93
Processo: 01400006989201933
Cidade: Goiânia - GO;
Valor Aprovado: R$ 175.928,50
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: A ideia central é criar um "Clube da Música", um modelo de negócio
que consiga viabilizar a boa música em Goiânia a partir de ciclos virtuosos e autosustentáveis. O primeiro movimento é a SUPER JAM, objeto deste projeto, uma jam
session que ocorrerá quinzenalmente, às terças-feiras, reunindo os grandes músicos da
cidade para sessões inspiradas de improviso para o público presente e o registro em
video para publicação em um acervo permanente do clube na internet. Além disso, o
projeto vai estabelecer uma forte integração com as instituições públicas de ensino de
música da cidade, colocando em contato jovens estudandes com músicos experientes,
criando um ambiente de constante aprendizado artístico, profissional e social.
192460 - Natal da Longevidade
ASSOCIACAO MUSICAL DE VERANOPOLIS
CNPJ/CPF: 91.566.786/0001-64

192481 - MUSICÂMARA 2020
LUCIA DE MOURA PASSOS SIMON & CIA. LTDA. - ME
CNPJ/CPF: 07.863.377/0001-13
Processo: 01400007011201999
Cidade: São Leopoldo - RS;
Valor Aprovado: R$ 98.541,45
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Realização da 13ª temporada do Musicâmara, com a realização de
concertos de música de câmara ao longo de 2020 contemplando a região metropolitana
de Porto Alegre, no RS. Os concertos são precedidos por encontros mensais
preparatórios em escolas ou centros comunitários das cidades contempladas e o acesso
é gratuito ao público em geral em todas as atividades desenvolvidas pelo projeto.
192484 - MÚSICA NO BAIRRO Plano Anual 2020
Associação Evangélica Cristo Redentor
CNPJ/CPF: 07.983.650/0001-43
Processo: 01400007014201922
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Aprovado: R$ 437.120,92
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O Projeto Música no Bairro oferece vagas para Oficinas de Canto
Coral e Instrumentos de Sopros a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social e econômica que residem em um bolsão de pobreza na periferia do município de
Almirante Tamandaré, Paraná. Como importante ferramenta no processo pedagogicomusical, serão realizados concertos gratuitos ao longo do projeto, além de outras
apresentações atendendo a convites de instituições parceiras.
192490 - Ampliação do Projeto Social Orquestra Villa-Lobos de Porto Velho
INSTITUTO CULTURAL VILLA-LOBOS DE PORTO VELHO - ICVL
CNPJ/CPF: 23.461.428/0001-37
Processo: 01400007020201980

Cota diamante – Patrocinador Apresenta – valor: R$255.439,25
- Presença privilegiada da logomarca do patrocinador como APRESENTA em toda a mídia do espetáculo, seja ela impressa
(jornais, revistas, banners, cartazes, filipetas, folders, entre outros), sejam mídias radiofônicas e eletrônicas (internet, redes
sociais, mailing, sites e blogs de cultura);
- Anúncio de uma página colorida no programa oficial do espetáculo;
- Presença da logomarca da empresa como APRESENTA no vídeo do espetáculo antes de todas as apresentações;
- Apresentação de vídeo do patrocinador antes de cada sessão;
- Possibilidade de ações de relacionamento;
- Cota de 10% de ingressos por apresentação.

Valor Aprovado: R$ 198.897,75
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: - Este projeto visa ampliar as atividades sociais da Orquestra VillaLobos, através de bolsas de incentivo para que os atuais integrantes da Orquestra
possam pagar o seu transporte para os ensaios, assim como comprar e dar a
manutenção de seus instrumentos musicais. Além dos integrantes atuais, o projeto
contempla a abertura para novos integrantes bolsistas. - Serão Bolsas de incentivo, no
valor de R$250,00 além das aulas de instrumento e teoria musical gratuitas para os
integrantes.

Valor Aprovado: R$ 269.824,50
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Este projeto visa à realização da programação natalina de
Veranópolis, o qual prevê a realização de espetáculos cênicos e musicais, valorizando
também os talentos locais, com a apresentação da Orquestra de Sopros e inúmeros
artistas locais.
192461 - PROGRAMAÇÃO DE MÚSICA INSTRUMENTAL - Auditório Altino Arantes
Monteiro & Sá Produções Artísticas Ltda
CNPJ/CPF: 01.107.543/0001-75
Processo: 01400006991201911
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 928.857,88
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O objetivo principal é a criação de uma programação de Música
Instrumental de qualidade, com a realização de espetáculos musicais GRATUITOS voltados
para o grande público do entorno. Essa programação, através de um trabalho de
curadoria, trará músicos de renome do cenário cultural para apresentações de músicas
instrumental GRATUITAS.

192491 - Natal de Itajaí 2019
FUNDACAO CULTURAL DE ITAJAI
CNPJ/CPF: 02.362.976/0001-30
Processo: 01400007021201924
Cidade: Itajaí - SC;
Valor Aprovado: R$ 774.107,40
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Promover no município de Itajaí/SC, concertos de música
instrumental e erudita e apresentações de artes cênicas com cenários de projeção
mapeada, apresentações de corais em prédios históricos e concertos didáticos de música
instrumental, com acesso gratuito da população.

Cota ouro – Patrocínio – valor: R$127.000,00
192462 - Atividades do Espaço Cultural Mano Down
INSTITUTO MANO DOWN
CNPJ/CPF: 23.684.121/0001-03
Processo: 01400006992201957
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 1.397.053,00
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O projeto atividades do Espaço Cultural Mano Down,engloba a
realização de uma programação cultural, oferecendo para pessoas com síndromes,
deficiência intelectual ou de baixa renda, cursos e oficinas gratuitos de diversas áreas
culturais como: dança de salão, zumba, hip hop, canto, culinária, iniciação musical,
capoeira, fotografia e teatro. Além das aulas o espaço oferece o apoio de uma equipe
de pedagogos, assistentes sociais e psicólogos especializados que trabalham o
desenvolvimento potencializado dos participantes e a integração social destas pessoas na
sociedade, dentro de um ambiente de inclusão. Serão realizadas apresentações de
música, teatro e dança pelos alunos participantes em locais diversos como resultado final
de todas as atividades do projeto.

- Presença privilegiada da logomarca do patrocinador como PATROCÍNIO em toda a mídia do espetáculo, seja ela impressa
(jornais, revistas, banners, cartazes, filipetas, folders, entre outros), sejam mídias radiofônicas e eletrônicas (internet, redes
sociais, mailing, sites e blogs de cultura);

192494 - GRAN FINALE XIV FESTIVAL NACIONAL DE CORAIS INFANTIS E JOVENS
PRO CORAL EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.113.254/0001-00
Processo: 01400007024201968
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 218.777,63
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Gran Finale - Festival Nacional de Corais Infantis e Jovens, é um
evento musical, que ocorre a 13 edições anuais, no qual reúnem-se mais de 400 crianças
e jovens de corais do todo Brasil, pré- selecionados, que se integram para formar dois
grandes coros com repertório único para um concerto o GRAN FINALE, regido por um
competente e tarimbado maestro convidado de renome nacional ou internacional. O
Festival atende também crianças e jovens de baixa renda, sendo um projeto de inclusão
social através da cultura.O Festival conta com um workshop para instrumentalizar e
reciclar os conhecimentos dos regentes inscritos com a abordagem de novos temas e
também a observação dos ensaios. fotos e videos www.granfinalefestival.com.br

- Presença da logomarca da empresa como PATROCÍNIO no vídeo do espetáculo antes de todas as apresentações;
- Possibilidade de ações de relacionamento;

192468 - Calendário de Atividades Socioculturais - Plano Anual - ano 2
Instituto Ingo Hoffmann
CNPJ/CPF: 06.346.377/0001-83
Processo: 01400006998201924
Cidade: Vinhedo - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.205.920,00
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O Projeto Calendário de Atividades Socioculturais Plano Anual Ano
2, do Instituto Ingo Hoffmann, visa dar continuidade ao atendimento cultural e artístico
de cerca de 90 pessoas (sendo 30 crianças e 60 adultos) por mês, durante 12 meses. O
cronograma para os trabalhos que serão realizados no Instituto Ingo Hoffmann prevê
atividades culturais de terça a sábado (5hs/dia), sendo elas: Oficina de Artes Plásticas;
Oficina de Cinema; Oficina de Literatura e Contação de histórias; Oficina de Música para
Jovens e Adultos e Oficina de Musicalização Infantil, além de espetáculos mensais
alternados entre música e teatro, levando a cultura nas suas mais diversas formas à
população que passa pelo Instituto anualmente.

192495 - Ritmos do Coração
CGC-CSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.981.568/0001-80
Processo: 01400007025201911
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Aprovado: R$ 870.280,85
Prazo de Captação: 25/09/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O projeto Ritmos do Coração prevê a realização de apresentações
de espetáculo musicado de mesmo nome, que irá por em evidência a música
instrumental por meio da participação de músicas de sopro, de jazz e de percurssão. O
projeto ainda prevê a realização de recitais/apresentações de música instrumental,
compondo a Mostra Ritmos, no interior de instituições voltadas ao atendimento médico
pediátrico.

- Cota de 10% de ingressos por apresentação, dividida proporcionalmente entre todos os patrocinadores.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019092500006
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Cota prata – APOIO – valor: R$40.000,00
- Presença privilegiada da logomarca do patrocinador como APOIO em toda a mídia do espetáculo, seja ela
impressa (jornais, revistas, banners, cartazes, filipetas, folders, entre outros), sejam mídias radiofônicas e
eletrônicas (internet, redes sociais, mailing, sites e blogs de cultura);
- Presença da logomarca da empresa como APOIO no vídeo do espetáculo antes de todas as apresentações;
- Cota de 10% de ingressos por apresentação, dividida proporcionalmente entre todos os patrocinadores.

Michelle Gabriel
11 99431-6520

Alexandra Golik
11 99985-6621

projetos@teatroviradalata.com.br
facebook.com/teatroviradalata
@teatroviradalata

