


A contação de histórias é uma 
prática antiga, mais antiga que 
a escrita e tão antiga quanto a 
habilidade da humanidade de 
tecer memórias e seu desejo de 
passar à frente acontecimentos 
que marcaram as trajetórias dos 
povos. Ainda hoje, ela é uma 
ferramenta eficaz no registro 
de lembranças, saberes e 
fazeres compartilhados por 
meio da oralidade de geração 
em geração.



A Cia Pé de Pano foi fundada em 1996, 
na cidade de Matozinhos, pela atriz e 
diretora Ita Ferreira. A proposta inicial era 
promover a animação de eventos infantis 
com personagens, pintura facial, teatro 
e palhaços. Por mais de 10 anos, a Pé de 
Pano foi a única companhia de teatro ativa 
em Matozinhos, circulando peças teatrais 
originais em quase todas as unidades de 
ensino do município.  

Miriam Bruno e Ita Ferreira

nossa historia´

https://www.instagram.com/ciapedepano_oficial/




Logo no primeiro ano de atividades, 
a companhia identificou uma 
oportunidade interessante e potente 
de atuação com a contação de histórias 
e o teatro de rua e, desde então, vem 
construindo seu percurso nessas áreas. 
Dessa trajetória nasceu, em 2018, o 
projeto de contação de histórias 
Dentro da mala, nossa bagagem.  

O projeto Dentro da Mala, Nossa Bagagem convida as 
crianças a escutarem com a mente e coração abertos  



Integrando as experiências artísticas e 
culturais da atriz Ita Ferreira e da cantora 
Míriam Bruno, o Dentro da mala, nossa 
bagagem leva a arte milenar e ancestral 
da contação de histórias a estudantes e 
comunidades escolares, por meio de textos 
e músicas autorais. O projeto estimula 
o brincar, a criatividade, a imaginação, a 
escuta e o desenvolvimento da oralidade.

Atualmente o projeto segue contando 
e cantando histórias em escolas, eventos 
e empresas.  

dentro da mala, nossa bagagem



Projeto Dentro da Mala, Nossa Bagagem nas escolas

Peças de teatro originais para os alunos dos Ensinos 
Fundamentais I e II 



A Cia Pé de Pano circula por várias cidades da região 
metropolitana de Belo Horizonte 

Atuamos em eventos escolares, particulares, culturais 
e corporativos



Adriana Ferreira (Produtora): 
(31) 9 9576 0980
    @adrianaferreira.mtz 

Ita Ferreira (Diretora da Cia Pé de Pano)
(31) 9 9675 9514
    @itaferreiradacruz74 

     ciapedepano1996@gmail.com 
    @ciapedepano_oficial  

PARA FALAR COM A GENTE!

https://www.instagram.com/adrianaferreira.mtz/
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Este material foi desenvolvido pela Agência de 
Iniciativas Cidadãs (AIC), por meio do projeto 
“Educação Patrimonial Participativa”, número de 
Pronac: 193894, executado pela AIC, patrocinado 
pela VLI e realizado com recursos da Lei de Incentivo 
à Cultura da Secretaria Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo, Governo Federal. 

Acesse nosso site para mais conteúdos 
educacaopatrimonial.conexaocomunidade.org.br/
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