
Uma viagem apresentando aprendendo danças do Brasil.

espetáculo 

PLANTA DO PÉ na Estrada



Em setembro de 2019 Maria Eugenia Tita iniciou uma viagem pelo Brasil. Sozinha de carro circula com o 
espetáculo solo Planta do Pé, ministra oficinas e toma contato com danças tradicionais dos mais 
diferentes estados. Em cada parada, brincando com seu personagem Cabeção, visita pontos turísticos e 
e interage com as particularidades culturais de cada região. 

Cabeção visitando Ribeirão Preto Espetáculo Planta do Pé em Chapecó



espetáculo 

Espetáculo PLANTA DO PÉ 

Por meio da dança, música e teatralidade 
o espetáculo Planta do Pé é um convite 
ao mergulho em nosso legado artístico.  
Fruto da fusão dos ritmos tradicionais 
brasileiros à referências artísticas 
contemporâneas, as cenas passeiam 
por figuras mascaradas, danças que 
narram histórias e ilustram 
sentimentos.  

Com delicadeza e informalidade o 
espetáculo compartilha com o público 
um pouco das infinitas possibilidades 
corporais e recriações artísticas que as 
manifestações populares  brasileiras 
nos oferecem. 



@cabecaopelomundo

A circulação do espetáculo Planta do Pé ocorre 
simultaneamente ao projeto “Cabeção Pelo 
Mundo”. Além de tomar parte do espetáculo a 
figura tem sua própria encenação. Maria Eugenia 
o leva pelas cidades do Brasil visitando pontos 
turísticos, conhecendo e aprendendo diversas 
danças brasileiras. 

Conheça mais no instram @cabeçãopelomundo



ROTEIRO
Setembro 
-  Cananeia 
-  Jaraguá do Sul 
- Joinville 
- Chapecó 
- Lages 
- Criciúma 
- Içara 
- Florianópolis 
- Curitiba

Outubro 
- Ribeirão Preto 
- Uberlândia 
- Patos de Minas 
- Pirapora 
- Bocaiúva 
- Montes Claros 
- Araçuai 
- Almenara

Novembro 
-  Trancoso 
-  Porto Seguro 
-  Arraial d`Ajuda 
-  Salvador 
- Serra Talhada

A articulação da viagem é feita de forma autônoma e 
não conta com verba via patrocínio ou edital. Com 
antecedência Maria Eugenia se comunica com 
diferentes pessoas, orgãos, instuições e secretarias  
formando parceirias que acolhem o projeto.

Dezembro 
- Tabira 
- São José do Egito 
- Afogado da Ingazera 
- Serra Talhada

e por aí vai…!



Impresa



Dançarina e diretora. Sob um olhar contemporâneo, desenvolve  sua pesquisa unindo danças tradicionais 
brasileiras à diferentes tecnicas contemporâneas de dança e teatro físico. Atuando nos espetáculos da Cia Soma, 
criada em 2009 ao lado de Marina Abib e com Antônio Nóbrega compartilha de premiações dentre elas, Prêmio 
APCA, Melhor Espetáculo de Dança do Ano eleito pela Folha de São Paulo e Melhor Espetáculo de Dança do Século 
eleito pela revista Bravo! 

Atuando e ministrando oficinas percorreu diversos países e instituições culturais como Maison du Brézil (FR), 
Trinity Laban (UK) e Kerala Kathakali Center (IND) 

Formada em história, compõe a equipe pedagógica do Instituto Brincante, da Pós Graduação do Instituo 
Singularidades e da Fundação Passo do Frevo (PE). 



Maria Eugenia 
(11) 99294.5558 
contato@mariaeugenia.art.br 

Instagram 
@mariaeugeniatita 
@cabecaopelomundo

CONTATO

mailto:contato@mariaeugenia.art.br?subject=


FICHA TÉCNICA 

Elenco: Maria Eugenia Almeida 
Direção: Rosane Almeida 
Preparação Corporal: Global Pilates 
Coreografías: Maria Eugenia Almeida e Cia. 
Soma 
Trilha Sonora: Antonio Nóbrega 

Duração: 50 min. 
Clasificação: livre 

LIKS 
www.mariaeugenia.art.br 
Clip do espetáculo:https://www.youtube.com/watch?v=ypzNXvATW00 

Vídeo na íntegra:https:https://www.youtube.com/watch?v=00YE85f9DRI 

Clip oficina de dança: https://www.youtube.com/watch?v=tEYSqM2JXxs&t=1s 

http://www.mariaeugenia.art.br
https://www.youtube.com/watch?v=00YE85f9DRI

