
 

4ª Mostra Brasil Juventude Transformando com Arte 
chega ao Teatro Carlos Gomes 

 

Grupos de dança, música, teatro e circo de todo o país, com foco na 

transformação social, se apresentam gratuitamente de 20 a 24 de maio 
 

Um grupo de hip hop formado por índios; uma orquestra nascida numa cidade do 

semiárido baiano e dirigida por um maestro autodidata ou uma companhia de 

grafiteiras que usam sua arte para falar sobre questões femininas. Investindo no 

desenvolvimento da arte e da cultura como importantes ferramentas de 

transformação social, a Mostra Brasil Juventude Transformando com Arte chega à sua 

quarta edição em maio.  

 

O evento, que acontece a cada dois anos, reúne no Teatro Carlos Gomes durante três 

dias mais de 350 jovens artistas de 29 diferentes grupos de 11 estados brasileiros, 
além do Distrito Federal. São espetáculos de música, dança, poesia, teatro e circo. 

Pela primeira vez, a mostra ganha um evento especial de abertura, realizado no 

domingo, dia 20 de maio, das 10h às 18h, na Praça Tiradentes, com a presença dos 

grupos participantes e oficinas especiais abertas para o público presente. 

 

O objetivo é abrir espaços para a divulgação de diferentes manifestações artísticas de 

grupos e organizações que atuam com foco na transformação social, além de criar 

momentos de intercâmbio e reflexão. Realizado pelo Centro de Estudos de Políticas 

Públicas (CEPP) e sob curadoria de Karen Acioly, Carlos Cavalcanti, Frederico Paredes e 

Jayme Vignoli, o evento oferece condições técnicas e infra-estrutura para que grupos 

participantes possam se apresentar em palcos preparados para recebê-los com 

qualidade profissional. 

 

“Além dos espetáculos, onde podem ser vistos trabalhos artísticos de excelência, a 

Mostra Brasil vem se configurando como um espaço inovador de encontros e trocas 

que potencializam a atuação desses grupos. Para os jovens é uma oportunidade única 

de estar com o outro, identificar diferenças e semelhanças e vivenciar outras formas 

de expressão da arte. Não menos importante é o processo de pré-produção da Mostra 

Brasil, em que se estabelece um diálogo qualificado com os responsáveis pelos grupos 

selecionados que envolve tanto a preparação dos espetáculos como a organização dos 



espaços de intercâmbios”, ressalta Angela Nogueira, coordenadora do Programa 

Juventude Transformando com Arte e da Mostra Brasil. 

 

A programação do evento é dividida em três dias pelo tipo de atração que será 

apresentada. No dia 21, a mostra traz espetáculos de música, com destaque para a 

Orquestra Santo Antônio de Música, de Conceição do Coité, no semiárido baiano; e 

para o Batucadeiros, que através da percussão corporal mobiliza jovens da periferia de 

Brasília. No dia 23, entram em cena apresentações de dança com a companhia Edisca, 
de Fortaleza, que possui trajetória artística consolidada no Brasil e no exterior; e com o 

grupo Fantásticos do Passinho, composto por alguns dos jovens da periferia carioca 

que reinventaram a dança do funk.  

 

Fechando a programação do Teatro Carlos Gomes, no dia 24, o espetáculo mistura de 

linguagens traz todos os gêneros de manifestações culturais artísticas, como circo, 

teatro, poesia, música e dança, com a presença de artistas como os Brô MCs – grupo 

indígena de rap em Guarani – e o Núcleo de Artes Cênicas Sebastian, de Osasco (SP), 

criado pelo ator e bailarino Sebastian. 

 

Palco de todas as edições anteriores, a Praça Tiradentes servirá como referências às 

atividades paralelas da mostra. Espaços culturais do seu entorno, como o Centro 

Carioca de Design, Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, Centro Cultural Carioca e 

Largo das Artes receberão oficinas de artes ministradas pelos próprios grupos 

convidados para o evento, intensificando o intercâmbio de ideias entre os 

participantes. 

 

“A Mostra Brasil está baseada na ideia de que o encontro e a troca tornam ainda mais 

vivas e transformadoras as potências dos grupos e iniciativas culturais de jovens. Se 

reúnem aqui no Rio durante a Mostra grupos com experiências riquíssimas e muito 

diversas de todo o Brasil. Então nesta edição provocamos os grupos para que 

oferecessem oficinas e trocassem conhecimentos e práticas uns com os outros. E 

surgiram coisas muito legais como, por exemplo, o grupo Brô MCs de hip hop indígena 

que vai dar uma oficina de Guarani. Vamos ter também oficinas de LIBRAS, grafite, 

percussão corporal, ritmos do norte, entre outras, todas oferecidas pelos próprios 

jovens“, afirma Cristiana Candal, coordenadora da Mostra Brasil. 

 

 

A 4
a
 Mostra Brasil tem o patrocínio da Petrobras e da Light, e do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura/Lei Estadual de Incentivo à Cultura, do  

Laboratório Sergio Franco Medicina Diagnóstica e da Clínica de Diagnóstico por 

Imagem (CDPI), e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de 

Cultura/ Lei de Incentivo à Cultura - ISS. Conta ainda com o apoio de diversas empresas 

e organizações: Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Rede Globo, Canal 

Futura, Publytape, IBOPE, Fundação Vale, Citycol, Subsecretaria de Patrimônio 

Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design - Centro Carioca de Design, Escola 

de Dança Centro Cultural Carioca, Largo das Artes, Observatório de Favelas – Agência 

Imagem do Povo, Palavra Assessoria em Comunicação, Marcela Bronstein Marketing 

Produções, Orquestra Petrobras Sinfônica e Escola Angel Vianna. 

 

 



 

 

Programação – 4ª Mostra Brasil Juventude Transformando com Arte 
 
Dia 21 maio (segunda), às 19h30 – ESPETÁCULOS DE MÚSICA 
Associação Mandicuéra (PR) 

Batuque de Surdo (BA) 

Grupo Batucadeiros (DF) 

Grupo de Percussão de Câmara Vale Musica (PA) 

Grupo Musical OELA (AM)  

Guaçatom (SP) 

Ilha de Música (RN) 

Menestréis (RJ) 

Orquestra Santo Antônio de Música (BA) 

Saxofonando (SP) 

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS 
Nailor Proveta (SP) 

Os Matutos (RJ) 

 
23 de maio (quarta), às 19h30 – ESPETÁCULOS DE DANÇA 
Cia Crescer e Viver de Circo (RJ) 

Cia Dançando para não Dançar (RJ) 

Cia de Dança InfantoJuvenil da FUNCEB (BA) 

EDISCA (CE) 

Escola de Dança de Paracuru (CE) 

Núcleo de Artes Cênicas Sebastian (SP) 

Os Fantásticos do Passinho (RJ) 

TerraCotta Dança Afrocontemporânea (MG)   

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS 

Companhia Urbana de Dança (RJ) 

Sebastian Fonseca (SP) 

 

24 de maio (quinta), às 19h30 – MISTURA DE LINGUAGENS  
(teatro, circo, música poesia, dança, grafite) 
ABanda (CE) 

Artefeito (RJ) 

Brô MC`s (MS) 

Cavalo Marinho Estrelas do Amanhã (PE) 

Conexão Felipe Camarão - Orquestrim Conexão Rabeca (RN) 

Grupo Batucadeiros (DF) 

Matéria Rima (SP) 

Núcleo de Artes Cênicas Sebastian (SP) 

Orquestra Popular Tuhu (RJ) 

Os Fantásticos do Passinho (RJ) 

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS 
Cia Nós no Bambu (DF) 

Coletivo Nopok (RJ) 

Elizandra Souza (SP) 



Rafael Nike (RJ) 

Valéria Fagundes (PE) 

Trio de sopros (Juliano Barbosa, Lidiane Dias e Ricardo Rocha) 

 
SERVIÇO:  
Dias: 21, 23 e 24 de maio  
Local: Teatro Municipal Carlos Gomes.  

Praça Tiradentes, 19, Centro. Telefone: 2224-3602 ou 2215-0556. 

Capacidade: 685 lugares 

Ingresso: entrada franca. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do Teatro 

Carlos Gomes com uma hora de antecedência. Sujeito à lotação do teatro. 

Classificação etária: Livre. 

Bilheteria: De terça a domingo, a partir das 14h. 

 
Realização 

Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP) 

Coordenação: Angela Nogueira e Cristiana Candal 

www.juventudearte.org.br 

 
Sobre o CEPP: 
Fundado em 1991, o CEPP é uma instituição sem fins lucrativos, que atua em 

formulação, pesquisa, avaliação, e acompanhamento de políticas públicas e projetos 

sociais, em especial nas áreas de educação, cultura, saúde, desenvolvimento local, 

responsabilidade social e gestão municipal.  

 
Sobre o Programa Juventude Transformando com Arte 
Criado em 2005, pelo CEPP, o Programa compreende ações que visam contribuir para 

a identificação, o fortalecimento e a divulgação de grupos e organizações que 

trabalham com a arte e a cultura, envolvendo jovens, com foco na transformação 

social. 

 

 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 

 
 

www.palavraonline.com 

(21) 3204-3124 

 
Cristina Rio Branco 

(21) 7813-6398 ID: 55*24*8011 

cristina@palavraonline.com 

Rafaela Lemos 
rafaela@palavraonline.com 

(21) 8737-9849 

 
 


