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CANTOS DE ENCONTRO é um espetáculo composto por 

canções autorais para crianças de todas as idades. 

É o espaço de encontro e apresentação de quatro 

atores/instrumentistas que trazem em suas músicas

(arranjadas(arranjadas para violão, viola caipira, flautas, sanfona, 

cuatro, pífanos e percussão) histórias e personagens, 

danças e bonecos que envolvem e encantam toda a 

família.

As músicas falam dos instrumentos tocados em cena, dos 

instrumentistas e sua relação com a música, contam 

sobre personagens de mundos distantes. 

AA partir dos elementos presentes nas músicas, os 

versáteis intérpretes encenam, dançam, manipulam   

bonecos e representam o tema musical. 

CANTOS DE ENCONTRO é mais uma montagem da 

Cia Os Buriti que desde 1995 realiza encenações

 para toda a família. 



O espetáculo tem a característica de se 

adaptar a diferentes espaços. Pode ser 

apresentado ao ar livre, em praças, 

parques e espaços alternativos, bem 

como em teatros.

O cenário é uma mandala no O cenário é uma mandala no 

chão em que o público senta em 

volta. O círculo permite uma  

exploração diferenciada do 

espaço onde cada espectador  

percebe e vê o espetáculo de forma 

única, o que nos remete ao formato 

primordial das brincadeiras de rua:   primordial das brincadeiras de rua:   

A roda. No entanto, o espetáculo também 

se adapta bem a palcos italianos. 



SINOPSES DE ALGUMAS MÚSICAS:

O versátil pandeiro é apresentado como um instrumento característico da cultura 

brasileira e presente em vários ritmos, festas e brincadeiras, leva o sofrimento e 

traz a esperança e a alegria ao nosso povo. 

A lenda de um dos instrumentos mais antigos é contada: A lenda de um dos instrumentos mais antigos é contada: 

A flauta está presente em muitas culturas e fez com que 

a flautista se encantasse pelo seu som quando ainda era 

uma menina. 

Na música “Meninice”, as peraltices das crianças, suas aventuras e                 

desventuras, sonhos e brincadeiras são tratadas com muita leveza e humor. 

O conto popular oriundo do Cazaquistão, “O Jardim Mágico”, é a história de um jardim que nasce de um ato de O conto popular oriundo do Cazaquistão, “O Jardim Mágico”, é a história de um jardim que nasce de um ato de 

compaixão de um jovem que liberta centenas de pássaros que seriam vendidos ao rei. Depois de libertos,    

demonstrando a sua gratidão, os pássaros semeiam a terra criando um maravilhoso e mágico jardim. 

A partir deste conto, surge o personagem Curió Curi, um passarinho (boneco) que realiza os desejos das crianças,  

momento em que há uma grande interação e participação da plateia.

Surge então uma viola apaixonada pela noite escura e pelo céu estrelado, que descobre um incrível 

segredo sobre as estrelas.

Na “A Menina e o Djembê,” é a boneca gigante, a linda “Jamila”, que Na “A Menina e o Djembê,” é a boneca gigante, a linda “Jamila”, que 

vem mostrar o seu encanto pelo som do tambor africano que 

a faz dançar com muita alegria. 

Depois de um desafio lançado ao público através de uma 

participativa e engraçada embolada, o espetáculo        

culmina com todo o público dançando e cantando uma 

música que evoca a celebração e a dança. 



HISTÓRICO:

Cantos de Encontro teve a sua estreia em Brasília em outubro 

de 2012 circulando por parques da cidade e por escolas 

públicaspúblicas do Distrito Federal. Em 2013 o espetáculo entrou em 

temporada no Sesc Garagem – Brasília, se apresentou no FTB 

– Festival de Teatro Brasileiro – Etapa Mato Grosso do Sul 

(MS), no Teatro nos Parques (SP), no FENATIB – Festival 

Nacional de Teatro Infantil de Blumenau (SC) e na Mostra 

Sesc Cariri de Culturas (CE). Em 2014, o espetáculo participou 

do Teatro nos Parques Versão Nacional (DF), do projeto 

LeituraLeitura Musical – Sesc (GO) e fez apresentações no Jardim 

Botânico (DF). Em 2015 o espetáculo participou do Festival BB 

Seguridade de Teatro Infantil Brincando no Jardim (DF) e foi 

selecionado para o circuito Sesc Baú de Histórias, realizando 

apresentações em 32 cidades do estado de Santa Catarina. 

Entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016 foi gravado o CD 

Cantos de Encontro que contém todas as músicas do 

espetáculo e 3 novas composições. O CD será lançado em espetáculo e 3 novas composições. O CD será lançado em 

Maio de 2016 em temporada na sala Plínio Marcos da Funarte 

em Brasília.





SOBRE A COMPANHIA:

A companhia OS BURITI foi criada em 1995 e dedica-se a 

montar espetáculos para todas as idades fundindo diferentes 

linguagens artísticas. 

A Cia Os Buriti já montou 10 espetáculos autorais e 

também realiza projetos e pesquisas em arte - 

educação. educação. 

Sediado em Brasília, o grupo já se apresentou por 

diversas cidades brasileiras e também no exterior 

(Portugal, Espanha, Alemanha e Índia) 

participando de festivais e encontros de teatro, 

dança e música.

 

FICHA TÉCNICA DO ESPETÁCULO:FICHA TÉCNICA DO ESPETÁCULO:

Direção: Naira Carneiro 

Direção Musical: Daniel Pitanga 

Figurinos: Eliana Carneiro 

Elenco atores/músicos: Daniel Pitanga, Diogo Vanelli, Marília 

Carvalho e Naira Carneiro 

Músicas: O grupo 

Cenário: Marcelo Larrea e Naira Carneiro Cenário: Marcelo Larrea e Naira Carneiro 

Fotos: Débora Amorim, Diego Bressani, Nilo Santos e Pedro Pitanga

Realização: Cia Os Buriti Teatro de Dança 



Para saber mais sobre o grupo e seus 

trabalhos, acesse: 

www.osburiti.com.br 
ou 

www.facebook.com/osburiti

Contato: osburiti@gmail.com

(61) 9177.6393 Naira Carneiro(61) 9177.6393 Naira Carneiro

(61) 9181.3314 Daniel Pitanga


