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Wagner Ferraz* 
 

 

 Hoje foi o dia de assistir Pequenices: minipeça viajante 

de dança (http://pequenices.art.br), na Sala Álvaro Moreyra, 

na cidade de Porto Alegre/RS, com concepção, criação e 

interpretação de Fernanda Bertoncello Boff. Um convite para 

viajar fazendo uso demasiado da imaginação. 

 

 E justamente a imaginação que me interessa para 

escrever este breve texto, a potência de um corpo que 

imagina, que produz novas imagens, que coloca em ação 

as imagens apresentadas = imagem + ação. Um corpo que 

dança e brinca “com” imagens. 

 

 Em Pequenices, podemos nos sentir abraçados por 

uma proposta que trata do devir criança, do pequeno, do 

menor como condição para imaginar. Sejamos pequenos, 

pelos menos durante o espetáculo para tentar sentir a 

grandiosidade de uma pequenice. Pois é assim que as ações 

podem mobilizar imagens. 

 

 Imagens mapeadas num itinerário de “faz de conta” 

que nem é tão “de conta” assim, pois é o que se dá naqueles 

instantes e que nos permitimos dançar com as imagens 

lançadas na paisagem, a qual só se vê, se nos colocarmos 

no exercício de imaginar. 

 
 A clareza explicitada das ações e palavras dos 

pequeninos e pequeninas que participam e fazem, junto 

com Fernanda, o espetáculo acontecer, nos mostra que 
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somos tão comedidos que tantas vezes não nos permitimos 

imaginar e não falamos acerca de nossa imaginação. 

 

 Então, para escrever esse texto esbarro no desafio 

pensar/escrever “com” o espetáculo e trazer algo que trate 

de despertar a imaginação de quem o lê, sem entregar 

imagens prontas, não sei se é possível. 

 

 Luzes, estrelas, mar, abismo, céu e muito mais... 

Imaginar paisagens e se aventurar por elas numa viagem 

dançada só é possível investindo na grandiosidade das 

pequenices. E não estou falando do clichê de buscar a 

criança interior que existe em nós, mas digo no vir a ser 

criança, nas forças das imagens que colocadas em ação 

nos fazem rir muito com tudo aquilo que parece só para 

criança. O espetáculo instiga a coragem dos pequenos e 

desafia adultos a brincar, sem lugares definidos... 

  

 Crianças literalmente se jogam nessa viagem e se 

entregam ao percurso cheio de surpresas. Viajar, imaginar, 

brincar, dançar... Viver um corpo que coloca as imagens em 

ação e faz, dos pequenos momentos, cenas de um 

espetáculo que se faz, seriamente, brincando e dançando.  

 

 

 

 

II Temporada do espetáculo  
"Pequenices: minipeça viajante de dança" 

De 02 a 12 de novembro de 2017 

Todas as quintas, sextas, sábados e domingos 

Sempre às 19h 

Sala Álvaro Moreyra (Av. Érico Veríssimo, 307) 

Voltado para crianças dos 06 aos 10 anos 

 

A peça conta com a participação de até 15 crianças em 

cena.  

http://www.dancedancebr.weebly.com/


SN 

 

PEQUENICES 
PEQUENICES: MINI PEÇA VIAJANTE DE DANÇA  

 

 

www.dancedancebr.weebly.com 

 
3 

 

Para garantir um ingresso participante, 

acesse: http://entreatosdivulga.com.br/pequenices 

 

R$30,00 (inteira) 

R$15,00 (meia entrada) 

 

Para viajar não é preciso ir muito longe, mas viajar sem sair do 

lugar? Sim, todo mundo pode, até quem já perdeu o bonde! 

Mas espere! E preste bastante atenção! Em nossa pequenina 

aventura é preciso ter coragem, só assim a gente consegue 

cumprir a missão. Desbravar caminhos, inventar histórias, vencer 

perigos, colecionar vitórias... Uma jornada cheinha de dança, 

que desafia a imaginação, é brincadeira de criança... Um 

combustível para a fabulação. Nosso percurso vai colocar o 

corpo a mover. Como se muito precisasse, né? A gente adora 

se mexer. Somos pequenos e pequenas, e somos fortes, arteiros 

e arteiras. Criar é nosso ofício, a nossa vida é movimento. Pois 

não nos peça para parar, nem que seja por um momento. 

 

Pequenices é uma peça de dança voltada para público infantil 

que nasce de uma intensa e potente convivência com as 

crianças. Nossos encontros, destinados à experimentação com 

dança, foram matéria e inspiração para este trabalho que 

agora se concretiza. O tema “viagem” é o mote que conduz a 

apresentação e, como um jogo, a proposta convida as 

crianças a literalmente “viajar nessa dança”, ou seja, os 

pequenos e pequenas tornam-se também protagonistas da 

peça. Adultos e acompanhantes compõem a plateia e 

apreciam. De preferência, sem moderação.  

 

FICHA TÉCNICA 

Concepção, criação e interpretação: Fernanda Bertoncello 

Boff 

Orientação Residência artística: Jorge Alencar e Neto 

Machado 

Orientação Cênica: Diego Esteves 

Provocação: Karenina de los Santos e Wagner Ferraz 

Preparação corporal: Douglas Jung 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fentreatosdivulga.com.br%2Fpequenices&h=ATNl_nGAqMQk-CFmBdCLcnZY3f71hCCwgXBCjHszoHrTz3Tng0vFyL7VaDWhjtlkMs-V1_eIAfabwMUtMzmSye5qRps3Y7n6FGdGDGmahPNxOi1EMXOEwFWG_uSrE8dhFUeXxhiDQ4Gcb0BTqQ6zsR11_uSBL_NuSyy6YkEClte443U
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Colaboração: Airton Tomazzoni 

Iluminação: Gabriel Martins 

Trilha sonora: Bruno Angelo e Andrea López 

Figurino: Anderson Luiz de Souza 

Cenário: Natália Bandeira e Luís Cocolichio 

Design: Carol Rosa 

Produção: Fabricio Sortica e Fernanda Bertoncello Boff  

Realização: NECITRA – Núcleo de Experimentações Cênicas e 

Transversalidades 

 

http://pequenices.art.br/ 

 

 

 

 

  

PEQUENICES:  

DANÇA, CORPO E EDUCAÇÃO 

 
Organização: Fernanda 

Bertoncello Boff 

Ilustrações: Anderson Luiz de 

Souza 

Editora: CANTO – Cultura e Arte 

Número de páginas: 60 

Edição: 1(2017) 

ISBN: 978-85-69802-05-1 

Formato: 12 × 18 cm 

Coloração: Preto e branco 

(versão impressa); Em cores 

(versão digital). 

Acabamento: Grampo sem orelha 

Tipo de papel: Couche 90g 

  

– Para download gratuito e visualização-  

http://canto.art.br/pequenices-danca-corpo-e-educacao/   

 

 

 

http://www.dancedancebr.weebly.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpequenices.art.br%2F&h=ATP7kKtQKNzh2uA0el7WxnSl-CSGpDwACiqQqbfMlxayF-U5GrhwYeTsr-UMxPqt3G9NtegTcCYvUha7zn2tCd0UvW_Um9KL3RcWwWUsRYtjST9_KQWkNf9dJLiu8H3S3sW4tHULHg-dk1TcgQ463opDG0SHm26AOrBFjzLWK4ce3XPY2KlzQQ
http://canto.art.br/pequenices-danca-corpo-e-educacao/
http://canto.art.br/wp-content/uploads/2017/05/livro-capa-PEQUENICES.jpg


SN 

 

PEQUENICES 
PEQUENICES: MINI PEÇA VIAJANTE DE DANÇA  

 

 

www.dancedancebr.weebly.com 

 
5 

 

SINOPSE 

O livro Pequenices: Dança, Corpo e Educação é resultante do 

projeto Pequenices: Dança Contemporânea para Crianças, que 

foi contemplado pelo Prêmio Funarte Klauss Vianna de Dança 

2014. O projeto se constitui de ações tratando da dança 

contemporânea e infância. O livro vem a ser um registro das 

atividades e ao mesmo tempo um convite a crianças, pais, artistas 

e professores para se aventurar a experimentar a leitura, danças, 

brincadeiras e imagens, com o intuito de provocar o criançar 

artistando o corpo.  Diversos nomes da dança, educação e 

estudos do corpo colaboram com o projeto e com livro e tudo isso 

pode ser visto ao decorrer desta publicação. 

   

Autores: 

Fernanda Bertoncello Boff; Airton Tomazzoni; Diego Esteves; Jorge 

Alencar; Josiane Franken Corrêa; Karenina de los Santos; Luciana 

Paludo; Neto Machado; Renata Sperrhake; Wagner Ferraz 

 

 

 

Fotos: Martha Reichel Reus 
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