


 
 

 
 

 

 

APCA 2014 - CATEGORIA TEATRO INFANTIL 
 

GRANDE PRÊMIO DA CRÍTICA: BANDA MIRIM, PELA TRAJETÓRIA DE 10 ANOS  
 

PRÊMIO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA A CULTURA 
 

CATEGORIA ARTES PARA CRIANÇA | VOTO DO JURI  
 

 

A Banda Mirim apresenta o novo show Música para Criança? Com direção de Marcelo 

Romagnoli e direção musical de Tata Fernandes, a proposta do grupo é quebrar as barreiras 

que existem entre a arte produzida para crianças e adultos.  

 

Que música é essa capaz de atingir ambos os públicos? A partir desse questionamento a 

Banda Mirim montou o show, que estreou no Rio de Janeiro em abril e em São Paulo no mês 

de julho com apenas. O repertório mescla canções próprias da banda com músicas conhecidas 

em arranjos exclusivos. “O roteiro do show tem uma dramaturgia que é amarrada pelas 

canções. É uma forma de nos posicionarmos politicamente frente ao que está acontecendo no 

país e no mundo. A escolha das canções, como elas estão colocadas em cena e a criação de 

algumas cenas que acompanham o repertório ajudam a fazer a costura dessa narrativa”, 

explica o diretor Marcelo Romagnoli. 

 

Assim, o setlist mescla músicas autorias como Felizardo, House e Cuidado - gravadas nos CDs 

Primeira Cartilha e Segunda Cartilha, finalistas do 26º Prêmio da Música Brasileira na 

Categoria Álbum Infantil. Novas canções como Tatu, Pelúcia e Festa e as inéditas Tristezinha e 

Vai Encarar – que integra o recém-estreado espetáculo BUDA. E, ainda, algumas releituras 

surpresas.  

 

A Banda Mirim é um grupo que promove sempre essa mistura do teatro com a música em 

seus espetáculos e shows - voltados para crianças e jovens - com características cênicas muito 

fortes. T                                                                                    

Marisa Bentivegna e elenco formado pela atriz Claudia Missura, o ator Alexandre Faria, a 

cantora e                                                                                   

   v                                                      o guitarrista                

                  

 

O premiado grupo paulistano comemora 13 anos de teatro e música para crianças e adultos, 

combinando linguagens de teatro, música e circo. O grupo contabiliza mais de 200 mil 

espectadores, 95                                                                            
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SINOPSE | BANDA MIRIM: MÚSICA PARA CRIANÇA? 
Em comemoração aos 13 anos de teatro e música dedicados à infância e juventude,  

a premiada Banda Mirim, de São Paulo, apresenta Banda Mirim: Música para Criança?, com 

canções escolhidas de todos os espetáculos da trupe, inéditas e releituras, em um show 

manifesto poético contagiante capaz de fazer dançar crianças e adultos. 

 

FICHA TÉCNICA  
Direção: Marcelo Romagnoli   |  Com: Alexandre Faria, Cláudia Missura, Edu Mantovani, 

Lelena Anhaia, Nina Blauth, Nô Stopa, Olívio Filho, Simone Julian e Tata Fernandes  |    

Músicas e Arranjos: Banda Mirim  |  Direção Musical: Tata Fernandes  |  Produção Executiva: 

Andrea Pedro 

 

Duração: 1 hora   l   Gênero: Show   l   Classificação: Livre 
 
 

MINI BIO 
A premiada Banda Mirim é especialista em criar espetáculos que mesclam teatro, música e 
circo para crianças e jovens. O coletivo é formado pelos artistas, Alexandre Faria, Cláudia 
Missura, Edu Mantovani, Lelena Anhaia, Marcelo Romagnoli, Marisa Bentivegna, Nina Blauth, 
Nô Stopa, Olívio Filho, Simone Julian e Tata Fernandes.  
 
O repertório do grupo conta com os musicais Felizardo (2004); O Menino Teresa (2007), que 
foi transformado em um programa da TV Cultura e em uma série de oito episódios publicadas 
no suplemento infantil da Folha de S.Paulo; Sapecado (2008), eleito o melhor espetáculo 
infantil pelo Guia Folha e pela revista VEJA; Espoleta (2010), que também ganhou um especial 
televisivo na mesma emissora e foi reconhecido pelos mesmos veículos impressos; Rádio 
Show (2011); A Criança Mais Velha do Mundo (2011), O Fantasma do Som (2013) e Festa 
(2014).  
 
Ao longo de seus 13 anos de trajetória, Banda Mirim realizou aproximadamente 950 
apresentações (para cerca de 200 mil espectadores) e cinco mostras de repertório, além de 
lançar quatro CDs, cinco DVDs, três livros e duas revistas. Entre os prêmios recebidos, estão 
cinco troféus da APCA, quatro da FEMSA, um Prêmio Governador do Estado de São Paulo e 
um da Cooperativa Paulista de Teatro. 
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SOBRE A BANDA MIRIM 
 

Coletivo de 12 artistas, a BANDA MIRIM vem se destacando, desde 2004, no cenário nacional de 

espetáculos para crianças e jovens, com musicais combinando linguagens de teatro, música e circo. 
 

Recebeu 28 prêmios e contabiliza aproximadamente 180.000 espectadores, 900 apresentações, quatro CDs, 

três livros, quatro DVDs, dois especiais para televisão, duas revistas, uma série em jornal e algumas Mostras de 

Repertório. Seu trabalho inclui os musicais FELIZARDO (2004), O MENINO TERESA (2007), SAPECADO (2008), 

ESPOLETA (2010), RÁDIO SHOW (2011), A CRIANÇA MAIS VELHA DO MUNDO (2011), O FANTASMA DO SOM 

(2013), FESTA (2014) e BUDA (2017). 
 

Com estes espetáculos, vem se apresentando regularmente em diversos teatros do país e participou dos mais 

significativos eventos culturais, como: Circuito SESC de Artes (2013 e 2008), Festival da Canção de São Luís do 

Paraitinga (2008 e 2011), Virada Cultural Paulista (2009, 2010 e 2011), Festival Internacional de Teatro de Rio 

Preto (2008, 2009 e 2010), Festival Cena Contemporânea/ Brasília (2008), Festival de Circo do Brasil/ Recife 

(2011), entre outros, além de temporadas nas unidades do SESC na capital e apresentações diversas nos 

SESC´s do interior do estado. 
 

Com patrocínio do Ministério da Cultura e do Programa Petrobras Distribuidora de Cultura 2011/2012, a 

peça “Felizardo” passou por Curitiba, Belo Horizonte e Vitória, contando com casa cheia em todas as 

apresentações e com o relançamento do CD com canções do espetáculo. 
 

Contemplado pelo PAC - Governo do Estado de São Paulo, em 2008, realizou a montagem “Sapecado”, pelo 

ProAC - Governo do Estado de São Paulo de 2010 produziu “Espoleta” e com o apoio do Selo SESC lançou o CD 

do espetáculo. 
 

Além disso, “O Menino Teresa” e “Espoleta” foram adaptados para a linguagem televisiva para gravação de 

especiais veiculados na TV Cultura, em 2009 e 2010. E ainda “O Menino Teresa” virou série de oito episódios 

no suplemento Folhinha do jornal Folha de São Paulo. 
 

Realizou algumas Mostras de Repertório com ingressos esgotados na maioria das apresentações e lançou o 

DVD “Felizardo” no Auditório Ibirapuera (SP) com participação do cantor e compositor Zé Geraldo. 
 

Em março de 2013, estreou “O Fantasma do Som”                      “ á         ”             

pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo (2012), tendo realizado algumas 

temporadas na capital. 
 

Em 2014, completou 10 anos de atividade continuada com uma série de atividades, entre lançamento dos 

CDs “Primeira Cartilha” e “Segunda Cartilha”, com músicas escolhidas dos espetáculos da trupe; do livro “Sete 

Textos de Teatro para Crianças e Jovens” com os textos escritos por Marcelo Romagnoli especialmente para o 

grupo; e da Revista “Banda Mirim 10 anos de música e teatro para crianças” com artigos de críticos, 

jornalistas e artistas, traçando um panorama paulistano do teatro para crianças desta última década. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Para comemorar esta trajetória, percorreu com o repertório do grupo unidades de CEUs das quatro regiões de 

São Paulo novamente com projeto aprovado pelo Fomento ao Teatro e, com patrocínio da Petrobras, circulou 

por Curitiba, Cuiabá, Porto Alegre, Goiânia, Brasília e Florianópolis. 
 

Continuando as comemorações, estreou “Festa”, seu oitavo musical para toda a família, com o apoio do SESC-

SP, além de contar com o lançamento do DVD “O Fantasma do Som”. 
 

                                P                              “G      P                                     1  

    ” / APCA 2014 – Categoria Infantil e o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para a Cultura. E 

ainda, seus recentes CDs – “Primeira Cartilha” e “Segunda Cartilha” – concorreram ao 26º Prêmio da Música 

Brasileira 2014 na Categoria Álbum Infantil. 
 

Realizou o projeto “Buda – Cadernos de Pesquisa”, aprovado na 26ª Edição do Programa de Fomento ao 

Teatro para a Cidade de São Paulo, a fim de viabilizar um ano de pesquisa voltada para a criação de uma nova 

montagem, que tem a figura de Buda - ainda jovem - como inspirador. 
 

Tratou-se de uma ampla investigação de linguagem, iniciada em maio de 2015, com a pesquisa e coleta de 

histórias reais de abandono através de visitas, vivências e oficinas para grupos de pessoas em situação de risco 

social na cidade de São Paulo em equipamentos sociais – abrigos e casas de acolhida – geridos pela Prefeitura 

do Município, seguindo orientações da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.  
 

Em 2016, o grupo realizou turnê nacional por Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e São Luís, contando novamente 

com o patrocínio da Petrobras e Ministério da Cultura. Além disso, estreou o show cênico “Banda Mirim canta 

Buda” com participações de Chico César, Arícia Mess, Anelis Assumpção e Thiago Amaral. 
 

 

Em 2017, o grupo garantiu a folia do Carnaval de São Paulo, preparou um show especial para uma curta 

temporada no Rio de Janeiro, apresentou o espetáculo-manifesto-poético “Banda Mirim: Música para 

Criança?” em São Paulo, contando com convidados especiais: a cantora Ceumar e o cantor Paulo Neto, a 

diretora Renata Melo e o músico Caio Lopes.  
 

                                          P                       “BUDA”, seu nono musical, ficando em 

cartaz em São Paulo até dezembro, já sendo aclamado pela crítica e público.    
 

Para 2018, prepara a circulação da peça “Festa”, com patrocínio da Petrobras, enquanto planeja temporadas 

da nova montagem pela capital paulista e pelo interior. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO  Andrea Pedro  (11) 3062 2325  |  9 9949 1935  |  bbandamirim@gmail.com  |  a3-comunicacao@uol.com.br 

www.bandamirim.com.br 

mailto:bbandamirim@gmail.com
mailto:a3-comunicacao@uol.com.br


 
 
 

 

www.bandamirim.com.br       

http://www.youtube.com/bbandamirim 

https://soundcloud.com/user-714496886/ 

https://www.facebook.com/Banda-Mirim-174482702628944/ 

 

MÚSICA PARA CRIANÇA? 
https://m.youtube.com/watch?v=qM4HaUlrjOo 
https://m.youtube.com/watch?v=BJIby7EI2CA 
https://m.youtube.com/watch?v=wx05T6wsqPk 
https://m.youtube.com/watch?v=AKy_kL4Sw2k 
 

DOC # 1 | NOTAS DE UMA PESQUISA 

https://www.youtube.com/watch?v=vAzY-k0EiAA&feature=youtu.be 

 

ENSAIO GERAL | BUDA 

https://youtu.be/eAYczzxNxd4 

 

BANDA MIRIM CANTA BUDA 

https://www.youtube.com/watch?v=O6dRixzaTSw 

https://www.youtube.com/watch?v=GqdxSic6IVQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dFUmuA3AzYk 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0I1lwlTtc 

 

 

BANDA MIRIM 10 ANOS | CIRCULAÇÃO PELOS CEUs 

https://www.youtube.com/watch?v=mAYi447xTW4&list=UU7zm3tJW9zTw

36s139-ZqkA 

 

 

 

 

FESTA  

https://www.youtube.com/watch?v=ydZWBOupxog 

 

O FANTASMA DO SOM 

https://www.youtube.com/watch?v=VNCdhayxWmQ 

 

FELIZARDO 

https://www.youtube.com/watch?v=heFO-COlSKs 

http://www.youtube.com/watch?v=JAkJ48fV3AI 

 

O MENINO TERESA 

https://www.youtube.com/watch?v=AZaucGFYFbY 

 

SAPECADO 

https://www.youtube.com/watch?v=d5CQ9jS9KrE 

http://www.youtube.com/watch?v=gUa91OtHq8Y 

 

ESPOLETA 

https://www.youtube.com/watch?v=ugYIZipDxoo 

 

RÁDIO SHOW 

https://www.youtube.com/watch?v=E8HXop_zbw0 

https://www.youtube.com/watch?v=nTp9pzYexrU 

 
  I I   “ P            U I ” 

http://www.youtube.com/watch?v=faG8e0xn1iE&feature=youtu.be 
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BANDA MIRIM NA IMPRENSA 

http://www.pecinhaeavovozinha.com.br/buda-critica/ 

http://www.pecinhaeavovozinha.com.br/premio-sp-segundo-semestre-2017/ 

http://tvg.globo.com/programas/video-show/videos/t/programas/v/video-show-news-claudia-missura-fala-sobre-janaina-de-avenida-

brasil/2292602/ 

http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI289266-18455,00.html 

https://globoplay.globo.com/v/5370469/ 

http://bora.ai/sp/passeios/banda-mirim-canta-buda 

https://catraquinha.catracalivre.com.br/geral/agenda/gratis/banda-mirim-faz-show-com-chico-cesar-e-anelis-assumpcao/ 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,banda-mirim-comemora-10-anos-de-bons-musicais,1574933 

http://revistacrescer.globo.com/Diversao/Teatro/noticia/2014/10/banda-mirim-celebra-dez-anos-com-espetaculo-festa.html 

http://guia1.folha.com.br/guia/crianca/teatroinfantil/2457430/festa 

http://www.youtube.com/watch?v=u89L1hKCVzA&list=UUtXVrEFdvdS5Gof7XWYw-CA&index=6&feature=plcp 

http://blogs.estadao.com.br/dib-carneiro-neto/2010/06/24/espoleta-um-arlequim-apaixonante/ 

http://blogs.estadao.com.br/dib-carneiro-neto/2010/06/25/marcelo-romagnoli-o-papai-do-espoleta/ 

http://vejasp.abril.com.br/materia/o-fantasma-do-som-banda-mirim 

http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI334495-18455,00.html  

http://epocasaopaulo.globo.com/cultura/guia-do-fim-de-semana-35/ 

http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/1237024-banda-mirim-leva-musical-radiofonico-aos-palcos.shtml 

 

 

QUINTAL DA CULTURA – TV CULTURA  

Homenagem a Banda Mirim no especial de final de ano (2016) 

Episódio 1: https://www.youtube.com/watch?v=TLrg6vH_dKE 

Episódio 2: https://www.youtube.com/watch?v=SFsXrfiG9r4 

Episódio 3: https://www.youtube.com/watch?v=WIe8xB7-T7I 

Episódio 4: https://youtu.be/XLoLamM8azI 

Episódio 5: https://www.youtube.com/watch?v=oY-3UixLgNg 

Episódio 6 – show: https://www.youtube.com/watch?v=BHqytTI35jk 

Extra: https://www.youtube.com/watch?v=eTfFKtyCrPc 
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