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APRESENTA



O CantaVento faz música boa pra brincar! 

O grupo é formado por músicos e educadores interessados na aproxi-
mação e no diálogo com o universo musical infantil brasileiro. Premiado 
em 2012 com o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo ‐ 
ProAc ‐ de gravação, lançou em 2013 seu primeiro cd, ‘Esticador de Hori-
zontes’.

Com apresentações em diversas Escolas Públicas, SESCs, SESIs e Festivais 
pelo Brasil, o grupo formado por Aline Moraes nas �autas, Carol Ladeira 
na voz, João Arruda na viola e charango, Marcelo Falleiros no violão e 
Raul Rodrigues na percussão e bateria, realiza um trabalho cuidadoso, 
feito para gente pequena e gente grande cantar junto. Sons carinhosos e 
alegres, que desejam esticar nosso olhar poético para o mundo e trans-
formar o palco num lugar de brincadeira!
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Com seu novo espetáculo Brincantoria, o CantaVento 

quer levar as crianças e a família toda para passear! 

Cantos de roda, trava línguas, improvisos coletivos para 
sonhar e brincar junto com as culturas populares do brasil e 
de outros cantos do mundo. Trazendo lendas, mitos, cantigas 
e danças de diversas manifestações para partilhar e festejar.
Através dos ritmos como Bumba-meu-boi, Batuques, Cocos, 
Moda de viola, Samba de lenço, Samba de Bumbo, Jongo, 
entre outros, o grupo convida a todos para um grande feste-
jo onde todos participam, brincam e cantam junto com os 

Brincantores Cantavento! Viva!


