
 

Espaço Cultural  

 CASA MUNDU RODÁ



A CIA MUNDU RODÁ foi fundada em 2000 e vem construindo uma linguagem cênica 

comprometida com os discursos e poéticas cênicas não oficiais, no encontro com as 

tradições cênicas brasileiras.   

Em 2015 nós abrimos as portas ao público paulistano através do espaço cultural CASA 

MUNDU RODÁ , no bairro do Ipiranga em São Paulo. 

A proposta em ter uma casa como espaço cultural é de acolher, também de forma afetiva, 

as ações culturais da Companhia, artistas e coletivos parceiros e interessados, o público 

em geral e a comunidade da Vila Dom Pedro I. Desta forma cada pedacinho da  casa é 

utilizada como espaço de partilha, de criação, de pesquisa e residência artística, da sala 

de trabalho à cozinha, dos quartos ao quintal.  

Uma extensão da Casa Mundu Rodá é a Praça Pinheiro da Cunha, onde inauguramos o 

Terreiro Cênico Mundu Rodá. À 50 metros da casa o terreiro cênico é um espaço onde 

desenvolvemos atividades ao céu aberto direcionadas ao público, como aulas, ensaios, 

apresentações e eventos. 

É importante ressaltar que o espaço cultural Casa Mundu Rodá é um espaço 

independente, um espaço alugado, e para manter o funcionamento do espaço nós 

contamos com o apoio de editais públicos, leis de incentivo a cultura, e a venda de 

espetáculos, cursos e workshops de formação, apresentações, aulas-espetáculo, 

orientações cênicas, e outras atividades da Cia. É uma luta constante. Por isso é um 

espaço de resistência artística em São Paulo, principalmente nos tempos que enfrentamos 

hoje no Brasil. 

Formação do Programa Artístico Pedagógico Mundu Rodá 2019



Nossa família é grande. Temos duas frentes: A Mundu Rodá e o Grupo Manjarra que 

conta com 13 integrantes: Alício Amaral, Juliana Pardo, Ana Célia Martins, Cibele Mateus, 

Sol Bento, Carol Moya, Bruna Souza, Val Ribeiro, Amanda Martins, Carla Passos, Adriano 

Soares, Rodrigo Reis e Nilma Rodrigues. 

A Casa acolhe as atividades do Grupo Manjarra, assim como seus ensaios regulares. 

Fundado e coordenado por nós desde 2005, o grupo é dedicado aos estudos sobre 

tradições brasileiras como o Cavalo Marinho Pernambucano e o Tambor do Divino 

Maranhense.  

Formação do Programa Artístico Pedagógico Mundu Rodá 2019

Grupo Manjarra - SESC Santo André 2018



Oficina de Construção de Tambor do Divino com Cristina Bueno (Grupo Manjarra 2018)

Oficina de Construção de Tambor do Divino com Cristina Bueno (Grupo Manjarra 2018)



Muitas são as ações desenvolvidas na Casa Mundu Rodá; ações que vão desde 

residências artísticas, onde recebemos grupos, coletivos, artistas de diversas áreas e 

linguagens, e mestres das manifestações populares; à apresentações de grupos e artistas,  

cursos de formação e ensaios regulares de grupos das artes cênicas.  As ações são abertas 

ao público, normalmente gratuitas ou a preços populares.  

Anualmente a Mundu Rodá, junto ao Grupo Manjarra, convida e traz mestres de 

tradições cênicas brasileiras para ministrar oficinas, realizar apresentações e intercâmbios 

no espaço cultural, como os eventos SAMBA PARÊIA e as CHÃS DE DOIS.  

Um evento que já acontece desde 2010, e que se estabeleceu no espaço cultural Casa 

Mundu Rodá em 2015, foi a CHÃ DE DOIS. Chã significa, dentre outras coisas, 

“pedacinho de terra”. O evento Chã de Dois tem como objetivo criar espaços de partilha, 

de trabalhos criativos que dialoguem com temas ou formas das tradições brasileiras e a 

cena contemporânea. 

Oficina de Toques do Tambor do Divino com Bartira Menezes (Grupo Manjarra - 2018)



Em 2018 e 2019 a Casa acolheu as ações do projeto DESUSES QUE DANÇAM, 

coordenado por Welington Campos e Alexandre Buda, um projeto de investigação 

artística sobre a história da Dança dos Orixás através do corpo, da música, do canto e do 

mito. 

Em Fevereiro de 2020 a Casa Mundu Rodá acolheu a Escola de Formação de Palhaças, 

coordenado por Andreia Macera. 

A Casa também acolhe ensaios regulares e processos de criação, dando continuidade às 

pesquisas artísticas e pedagógicas da Mundu Rodá, além de temporadas dos espetáculos 

de seu repertório e aberturas de novos estudos cênicos, sempre gratuitas e abertas ao 

público.  

Apresentação do estudo "Rastros D’Água - Rios em Abandono" (Mundu Rodá 2019)



Em 2018 tivemos a felicidade de sermos comtemplados pela 32a Edição de Fomento ao 

Teatro para a Cidade de São Paulo. Através do projeto ARIGÓS: GUERRAS, 

DIÁSPORAS E RIOS EM ABANDONO, desenvolvemos em 2019 a continuidade de 

pesquisa artística sobre o universo amazônico, pesquisa desenvolvida já há alguns anos 

pela Cia, e o continuidade de pesquisa pedagógica, através do curso de formação 

PROGRAMA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO MUNDU RODÁ, um curso de formação que foi 

dividido em cinco módulos, fundamentado na metodologia de treinamento e criação da 

Cia, onde contamos com 25 participantes e 09 orientadores artísticos. Tudo gratuito. 

No momento seguimos com nossas atividades em modo remoto, ministrando oficinas, 

acolhendo grupos parceiros para realização de ensaios e desenvolvimento de projetos 

culturais, realizando nossos ensaios regulares e manutenção do espaço, e buscando 

formas possíveis de apoio, através de editais, para manter a Casa Mundu Rodá em 

funcionamento. 

Apresentação do estudo "Rastros D’Água - Rios em Abandono" (Mundu Rodá 2019)



Apresentação do estudo “Um Rio Corta a Montanha" (Mundu Rodá 2019)

Apresentação do Programa Artístico Pedagógico  (Mundu Rodá 2019)



Apresentação do estudo “Vermelho, Branco, Preto” (Mundu Rodá 2019)

Apresentação do Programa Artístico Pedagógico  no Terreiro Cênico Mundu Rodá (2019)



VÍDEOS SOBRE A CASA MUNDU RODÁ 

Casa Mundu Rodá
https://youtu.be/9Lg45vutiXA 

WWW.munduroda.com 

Facebook: Mundu Rodá 

Instagram:@munduroda 

Casa Mundu Rodá  

Rua Southey 106 - Ipiranga | São Paulo - 11 98298 8585 

munduroda@yahoo.com.br 

Vídeo Relatório | PROJETO ARIGÓS: GUERRAS, DIÁSPORAS, RIOS EM ABANDONO 
(2019)  
https://youtu.be/F0jSIhpSBGw 

Orientação de Mestres: Ensaio com Mestre Inácio Lucindo de Ferreiros-PE (2015)  
https://www.youtube.com/watch?v=jPLnOnRiXJE&t=44s 

https://www.youtube.com/watch?v=MpBx5ZWmEUc&t=2s 

Experimento Cênico Contexto: Teaser Sambada com  Mestre Inácio Lucindo - PE 
(2015)  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=etxxOojN9BQ&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=K6zp1VZy76E&feature=emb_logo  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Experimento Cênico Contexto: Teaser Sambada com  Mestre Biu Alexandre - PE 
(2015)  
https://www.youtube.com/watch?v=LsjVn__Dk08 

ENSAIOS e Oficina com Fernando Linares - FIGURAS INESPERADAS (2016) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=Y_TfyrryfU8&feature=emb_logo 

Outros trabalhos da Cia. Mundu Rodá  

Diário de Bordo - Amazônia Adentro | Projeto ARIGÓS (Cia. Mundu Rodá) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=h_HV8_1guzs 

Vídeo Documentário sobre o Cavalo Marinho - Bolsa Vítae de Artes 2003 (Cia. 
Mundu Rodá) 
Cavalo Marinho - O Brinquedo - Bolsa Vitae de Artes 2003 (Vídeo Relatório 01) 
http://www.youtube.com/watch?v=InaeZHYJRbs 

Cavalo Marinho - Oficinas - Bolsa Vitae de Artes 2003 (Vídeo Relatório 2) 
http://www.youtube.com/watch?v=KpLT-FzvR1o 

Teaser Memórias da Rabeca (Cia. Mundu Rodá) 
https://www.youtube.com/watch?v=I6VCeNeNRXo 

https://www.youtube.com/watch?v=63xy9kRvQxQ 

Teaser Donzela Guerreira (Cia. Mundu Rodá) 
https://www.youtube.com/watch?v=f3L-8VqOQtg 

Teaser espetáculo Estrada (Cia. Mundu Rodá) 
http://www.youtube.com/watch?v=y47CMq4Bpgk 

Teaser espetáculo Sambada de Reis (Cia. Mundu Rodá e Grupo Manjarra) 
https://www.youtube.com/watch?v=rWr_HM8ITjs 

Teaser espetáculo infantil Vida Cão, Coração de Herói (Cia. Mundu Rodá) 
https://www.youtube.com/watch?v=UrHPCaLKQzY&t=118s 
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Atividades no Espaço Cultural  
CASA MUNDU RODÁ 

ATIVIDADES INTERNAS 
2021 



Ensaios - Espetáculo “ANJOS TORTOS” - Grupo Azougue. 





Ensaios - Show Musical “Rabeca da Terceira Margem ” 



Ensaios - Espetáculo "VIDA DE CÃO, CORAÇÃO DE HERÓI” 



Curso Estendido de Formação Continuada | PEDAGOGIAS  



ATIVIDADES que dependeram do 

funcionamento do Espaço Cultural CASA MUNDU RODÁ 
para serem realizadas. 2021 

































2021 - CIA. MUNDU RODÁ no livro "Teatro de Grupo na 
Cidade de São Paulo e na Grande São Paulo”. 



2020 - Oficina MAIS CARA NA CARA   
Máscaras e Comicidade no Cavalo Marinho 



2020  
Palestra Máscaras Brasileiras 





2020 
Transmissão do espetáculo Memórias da Rabeca 
Teatro #EmCasaComSesc 



2020 

Curso On-Line CASA ESPAÇOS DE PRODUÇÕES CULTURAIS - CASA MUNDU RODÁ 
(Centro de Pesquisa e Formação SESC SP). 
https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/casas-espacos-de-
producoes-culturais-casa-mundu-roda?
nocache=267339790&fbclid=IwAR0PuVxFystsLtngTACHtPHwleD6ceg-
lfrDpEHmM7ZRbXh5vJ8Vp3iAmRk 

Conversa sobre Pedagogias Teatrais Dissidentes (IA UNESP)


https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/casas-espacos-de-producoes-culturais-casa-mundu-roda?nocache=267339790&fbclid=IwAR0PuVxFystsLtngTACHtPHwleD6ceg-lfrDpEHmM7ZRbXh5vJ8Vp3iAmRk
https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/casas-espacos-de-producoes-culturais-casa-mundu-roda?nocache=267339790&fbclid=IwAR0PuVxFystsLtngTACHtPHwleD6ceg-lfrDpEHmM7ZRbXh5vJ8Vp3iAmRk
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Festival Palco Presente 2020 



2019 
Ensaios para estréia do Espetáculo “ARIGÓS: Bandeira, Espinha-de-Peixe, Cara-de-
Gato”, no Centro Cultural São Paulo.  

OBS: O a estréia e temporada do espetáculo foi cancelada por conta da pandemia.  
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Mais Informações sobre as atividades  

www.munduroda.com

http://www.munduroda.com
http://www.munduroda.com

