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SÃO PAULO 
COMPANHIA  
DE DANÇA
Criada em janeiro de 2008, a São Paulo Companhia 
de Dança (SPCD) é um corpo artístico da Secretaria de  
Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de 
São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida 
por Inês Bogéa, doutora em Artes, bailarina, documen-
tarista e escritora. 

A São Paulo é uma Companhia de repertório, ou seja, 
realiza montagens de excelência artística, que incluem traba-
lhos dos séculos XIX, XX e XXI de grandes peças clássicas 
e modernas a obras contemporâneas, especialmente 
criadas por coreógrafos nacionais e internacionais.  

A difusão da dança, produção e circulação de espetáculos 
é o núcleo principal de seu trabalho. A SPCD se apresenta 
no Estado de São Paulo, no Brasil e no exterior e é hoje 
considerada uma das mais importantes companhias de 
dança da América Latina pela crítica especializada.



Mais de  

762 mil
espectadores 
em 17 países

Mais de 

1 mil
espetáculos  
realizados

Mais de 

150
cidades visitadas 

pelo mundo



RECONHECIMENTO DE  
CRÍTICA E PÚBLICO

A SPCD já conquistou quase 40 prêmios 
e indicações nacionais e internacionais, 

tendo sido a primeira companhia brasileira 
a receber, na França, o Grand Prix de  

La Critique (2018/2019).

RESPONSABILIDADE  
CULTURAL E SOCIAL

A missão da SPCD é levar a arte da dança 
a todos os públicos e isso se traduz, para 
além dos espetáculos, nas mais de 600 

ações educativas e de difusão da  
memória da dança já realizadas. FOCO EM  

INOVAÇÃO

O alcance das ações da SPCD 
se amplia no digital. Somente em 
2020 foram realizadas cerca de 

108 atividades com um público de 
188.010 pessoas/visualizações.



ESPETÁCULOS  
GRATUITOS

Comprometida com a formação de plateias, 
a SPCD se apresenta regularmente para 
estudantes e pessoas da terceira idade 

em espetáculos gratuitos que contam com 
mediação sobre o processo de criação e 
montagem das obras da Companhia.

PALESTRAS  
DE DANÇA

Focado na multiplicação de conhecimento, 
este programa gratuito visa preparar  
educadores para trabalhar diferentes  
aspectos da dança dentro de sala de 
aula a partir de uma série de palestras 

ministradas por Inês Bogéa.



MEU AMIGO BAILARINO

Este programa leva a dança da SPCD para 
além do teatro, com apresentações gratuitas 
em hospitais, casas de repouso, abrigos, 

creches, instituições de assistência a pessoas 
com deficiência, dentre outras entidades.

OFICINAS  
DE DANÇA

As oficinas apresentam o dia a dia de uma 
companhia profissional a jovens estudantes 
de dança por meio de aulas gratuitas de 
balé clássico e do repertório da SPCD  

ministradas em São Paulo, no interior do 
Estado e em demais cidades do Brasil.



PROJETOS
Para a manutenção dessa que é uma 
das maiores e mais importantes compa-
nhias de dança do Brasil, a Associação  
Pró Dança possui projetos de cunho 
artístico e socioeducativos, que são 
aprovados nas Leis de Incentivo à  
Cultura, podendo ser apoiados por 
meio de destinação de imposto.



O projeto SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA - PLANO 
BI-ANUAL 2021-2022 visa a manutenção de todas as ativida-
des da companhia, como produção e circulação de espetáculos 
com repertório variado em diversas cidades do país, projetos 
educativos e formativos, além da produção de documentários 
sobre a dança. 

Pronac 204081

Valor total: R$ 5.064.531,25 

Início: 01/01/2020 Vigência: 31/12/2022

PRONAC



APRESENTAÇÕES DE  
ESPETÁCULOS DE DANÇA

As apresentações da SPCD normalmente são 
constituídas por 2 a 3 obras do repertório  
da  Companhia, podendo ou não contar com 
uma das obras novas produzidas no âmbito 
deste projeto e/ou de obras já existentes em 
seu repertório. 

Caso não seja possível a realização em locais físicos, em 
função da pandemia, algumas ações serão convertidas 
para o formato on-line.



SÃO PAULO CAPITAL
28 apresentações na cidade de São Paulo  
(SP) divididas em 02 ou mais tempora-
das, preferencialmente no Teatro Sérgio  
Cardoso ou Theatro São Pedro. 

INTERIOR DE  
SÃO PAULO

08 apresentações gratuitas em seis cida-
des distribuídas pelo Estado de São Paulo

OUTRAS CAPITAIS
02 apresentações na cidade de Belo  
Horizonte (MG);

01 apresentação na cidade de Brasília (DF);

01 apresentação na cidade de Fortaleza (CE).

Tais capitais poderão ser alteradas em função 
da agenda da Companhia e da pauta dos 
teatros, por possíveis parcerias ou interesse 
de programadores e teatros.



APRESENTAÇÕES DIGITAIS
TRANSMISSÃO DOS ESPETÁCULOS:

O projeto  prevê a transmissão de até 04 espetáculos 
ao vivo na forma on line. Os serviços para a execução 
das transmissões contemplam a captação de som e 
imagem com qualidade digital.



DOCUMENTÁRIOS
FIGURAS DA DANÇA 

Realização de 2 documentários sobre duas  
personalidades da dança brasileira.

A dança tem muitas histórias e para revelar um 
pouco delas a Companhia realiza documentários 
a fim de preservar o patrimônio imaterial da arte 
da dança brasileira. O projeto trata da preservação 
do Acervo Cultural da Dança - os documentários 
registram e divulgam a história da dança brasileira 
com o objetivo de construir um mapa da Dança 
do País, por meio dos depoimentos dos que fize-
ram parte da história de tais personalidades.



O material contará com depoimentos de coreógrafos, 
professores, bailarinos e diretores de grande renome 
no cenário brasileiro. 

No intuito de possibilitar acesso às pessoas com deficiên-
cia auditiva, os documentários terão a opção de legenda 
em closed caption e inglês.

Os documentários serão registrados no suporte DVD; 
a distribuição - gratuita - dos DVDs será destinada a 
bibliotecas, universidades, ONGs, escolas, festivais e 
mostras de documentários. Os documentários também 
serão disponibilizados gratuitamente, para visualização 
sob demanda, em ferramentas de streaming da própria 
Companhia.



WEBSÉRIE EDUCATIVA

Produção de dez episódios de Brincar e Dançar, que 
tem como objetivo estimular as crianças e seus familiares  
a se movimentarem e experimentarem a arte da dança 
dentro de suas casas a partir de instruções lúdicas 
transmitidas por meio de vídeos veiculados em ferra-
mentas digitais. 

Ao mesmo tempo em que se propõem a incentivar a  
liberdade de imaginação e a criatividade dos pequenos, 
as atividades foram pensadas para usar o movimento 
como elo de conexão entre as famílias. Desse modo,  
o ambiente virtual se torna um espaço de mediação 
para que todos possam trabalhar noções de percepção 
corporal e de espacialidade, da criança ao idoso.



Em cada episódio desta websérie distribuída 
gratuitamente nas redes sociais, os bailarinos da 
SPCD ensinam crianças e seus familiares a 
construírem brinquedos e experimentarem o 
movimento e a dança de forma lúdica e divertida.



PROMAC 

Quem pode investir? 

Pessoas físicas ou jurídicas que pagam ISS e/ou IPTU à 
Prefeitura Municipal de São Paulo e queiram destinar parte 
do imposto para o projeto cultural aprovado. 

Nome do projeto: 

Ações Socioeducativas da São Paulo Companhia de Dança 

Selo de renúncia fiscal: 1 00% 

Valor total: R$ 599.999,40 

O projeto aprovado engloba as ações educativas da São 
Paulo Companhia de Dança que consistem em: 

• Tutoria a um grupo de dança não profissional proveniente
de projeto social;

• Ensaios abertos para alunos da rede pública de ensino;

� • Criação de série audiovisual em animação voltada ao 
público infantil, visando introduzir crianças e jovens ao universo 
da danca. 

https://www.youtube.com/watch?v=1vrLFIy68JU


CONTRAPARTIDAS
A São Paulo Companhia de Dança acredita 
na parceria entre empresas, governo e cida-
dãos para fortalecer a cultura de nosso país, 
ampliar o acesso à arte e beneficiar a imagem 
institucional de nossos apoiadores.

Investir na SPCD é associar sua marca à  
nossa personalidade!



Nosso propósito é inspirar as pessoas 
com a beleza e vitalidade da dança.













LINKS DE VÍDEOS
INSTITUCIONAL:

São Paulo Companhia de Dança - Direção Inês Bogéa Dez/2019

Videodança - Mira | Coreografia em 360o Apresentação em outros Teatros 
Metrô de São Paulo

Meu Amigo Bailarino Palestras de Dança

Canteiro de Obras | Documentários Ateliê de Coreógrafos Brasileiros

Educativo, acessibilidade e  
sensibilização de novas platéias

https://www.youtube.com/watch?v=IoujazEHo0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tk6XpC3FDZk&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=YhQi2O-h3-Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bZMkWzIZjbQ&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=9B2sQt3chB0
https://www.youtube.com/watch?v=fegTENBkbZ8
https://www.youtube.com/watch?v=ZBMJ5pA5wR8


@spciadedanca
@saopaulociadedanca
AudiovisualSPCD
@spciadedanca

http://spcd.com.br




