
 

 

Espetáculo infantil que fala da inocência e da simplicidade, da 

natureza e da autenticidade da criança. Fala do afeto, do boneco, do 

sem teto a brincar. Fala do chão de terra, cheio de pedras com os pés 

descalços a jogar. Fala da lama, da lambança, dos sacos de lixo a 

rolar. Fala da pobreza colorida, das gotas de chuva que viram piscina, 

dos latões que brilham no despertar. Fala da curiosidade, da 

imaginação, da descoberta, da emoção de interagir num mundo em 

destroços, mas pronto para sonhar.  

 

Rodopio Cia de Dança 

Direção: Daniella Rocco 

 

Duração: 60 minutos 

Classificação: livre 

Dias: 15, 16, 22 e 23 de outubro 

Local: auditório do CECAPE – rua Tapajós, 300 – São Caetano do Sul 

Horário: às 18hs 

Ingressos: R$10,00 (meia-entrada para idosos, crianças, estudantes, 

professores e funcionários da rede pública). 



 

 

Rodopio Cia de Dança 

 

Sob a direção de Daniella Rocco, a Rodopio Cia de Dança é um grupo criado em 2010 pela 

escola de dança da Fundação das Artes de São Caetano do Sul com o objetivo de 

aprimorar e incentivar a pesquisa e a prática artística dos alunos em formação. 

O grupo propõe uma contribuição para a pesquisa e para a criação em dança 

contemporânea especificamente dirigia ao público infantil trabalhando com temáticas 

pertencentes ao universo da criança.  

O trabalho de ação está contido no interesse em despertar na criança a imaginação, a 

curiosidade e o envolvimento na proposta artística, contribuindo para a sua 

sensibilidade e informação.   

A interação com o público é fator predominante no processo de criação das obras, já 

que a relação próxima com a criança estimula ainda mais a sua participação na 

recriação do mundo subjetivo proposto.  

O movimento lúdico participa como planejador do conteúdo artístico capaz de construir 

um produto cênico que sugere o mundo espontâneo infantil relatado por meio de 

histórias, brincadeiras, cantigas e danças.  

O grupo possui cinco espetáculos em seu repertório: 

 

- Lengalenga (2011); 

- Contos que te conto (2012); 

- Ou isto ou aquilo (2013); 

- Alice (2014); 

- No mundo mágico de Oz (2015); 

- Sabiá na gaiola fez um buraquinho (2016);  

 

Hoje, contamos com a parceria do “Espaço Ideal” como preparador corporal do elenco. 

https://www.facebook.com/RodopioCiaDeDanca/ 
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