
TEATRO 
 

Projeto Vai no Teatro 
JÁ NASCEMOS MORTOS... 

16 a 18 de outubro 
 

Buscando no diálogo entre dança e teatro, 
‘Já nascemos mortos...’ transforma cenas em 
manifestos poéticos sobre crimes contra 
homossexuais. Mostra memórias de corpos 
silenciados e daqueles que ainda persistem em não 
se calar. 
 
Serviço  
Local: Teatro Alfredo Mesquita  
Data: 16 a 18.10 - Sexta e sábado às 21h e 
domingo às 19h 
Duração: 50 minutos  
Classificação: 16 anos  
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem 
ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado a um par por pessoa) 
 
 

INFANTIL 
 

Projeto Leva ao Teatro 
O SONHO DE JERÔNIMO 

1º de outubro 
 

 Na vida de Jerônimo Jerimum, o 
sonho que diz para sair do lugar onde vive 
com seu tio Plínio se repete. Ajudado por sua 
esperta gatinha de estimação, Yakisoba, 
Jerônimo enfrenta uma jornada até um lugar 
distante, onde descobre que a felicidade, na 
verdade, está onde ele menos esperava. 
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita  
Data: 01.10 às 14h30  
Duração: 50 minutos  
Classificação: Livre  
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos 
devem ser retirados uma hora antes do início 
da sessão, limitado a um par por pessoa) 

 
 
 
 
 
 



Projeto Leva ao Teatro  
O ALVO 

06 de outubro 
 

Inseparáveis, Amanda, Maria Anna, Rebecca e Nina 
são amigas desde o ensino fundamental. Dentro da sala de 
espera da diretoria do colégio, a amizade das quatro fica 
ameaçada, tudo por conta de um estranho encontro delas com 
Maria Claudia, a ‘menina mais zoada do colégio’. 
 
Serviço  
Local: Teatro Alfredo Mesquita  
Data: 06.10 às 14h30  
Duração: 60 minutos  
Classificação: 10 anos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados 
uma hora antes do início da sessão, limitado a um par por 
pessoa) 

 
 

 
Projeto Leva ao Teatro  

OS RECICLÁVEIS 
07 de outubro 

 
Partindo de um bem-humorado e 

complicado triângulo amoroso, ‘Os Recicláveis’ 
faz uma inédita interação entre as principais 
questões do universo adolescente. O mundo 
digital e a busca de alternativas para se levar 
uma vida mais sustentável, ética e plural são 
os temas desse musical pop de Toni Brandão. 
 
Serviço  
Local: Teatro Alfredo Mesquita  
Data: 07.10 às 14h30  
Duração: 60 minutos  
Classificação: Livre  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos 
devem ser retirados uma hora antes do início 
da sessão, limitado a um par por pessoa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERILDA NA ORQUESTRA AMAZÔNICA 
17 a 25 de outubro 

 
Operilda enfrenta o desafio de contar a história da música erudita brasileira para as crianças 

em um espetáculo musical infantil com encenação colorida e dinâmica. Acompanhada por Livrildo, 
um livro mágico, e por uma camerata de seis músicos eruditos, a personagem constrói o 
espetáculo ‘Operilda na Orquestra Amazônica’. 
 
Serviço  
Local: Teatro Alfredo Mesquita  
Data: 17 a 25.10 - Sábado e domingo às 16h  
Duração: 60 minutos  
Classificação: Livre  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem 
ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado a um par por pessoa) 

 
 

 
 

DANÇA 
 

Circuito São Paulo de Cultura 
TRILOGIA: cARTAUDgrafia 

cARTAUDgrafia 1: Uma Correspondência 
02 a 04 de outubro 

 
Primeira parte da trilogia ‘cARTAUDgrafia’, sobre a vida e obra de Antonin Artaud, o 

espetáculo problematiza a inspiração, os obstáculos e a formalização do ato criador.  Artaud defende 
nesse texto, sua “existência literária” através de uma produção poética arrancada do Nada apesar 
dos estados de “erosão mental” que sentia. 
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 02 a 04.10 - Sexta a sábado às 21h e 
domingo às 19h   
Ingressos: Entrada gratuita (retirar ingressos com 
uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projeto Vai no Teatro 
IN’’FINITUDE’’ 

09 a 11 de outubro 
 

Somos todo infinito, mas a cada passo uma pétala cai de uma vida Rosa. Num suicídio lento 
e delicado, mal compreendido. Nada encerra esse ciclo, nada para. Apenas a infinitude rosada de 
detalhes preciosos.  
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 09 a 11.10 – Sexta e sábado às 21h 
e domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 45 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar 
ingressos com uma hora de antecedência 
na bilheteria do teatro) 
 
 
 
 

Projeto Vai no Teatro 
OKÊ? IÊ! – HISTÓRIA DO IRMÃO MAIS VELHO 

10 e 11 de outubro 
 

Retratando a diáspora do retirante 
nordestino, o espetáculo conta suas frustrações 
e alegrias, projetando viagens aos locais do 
nosso imaginário, os recantos negreiros, o 
açoite e a fome, a vinda pela libertação e a 
procura de terra, a folia das canções e a doce 
beleza dos cordéis que libertam a alma. 

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 10 e 11.10 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 45 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar ingressos 
com uma hora de antecedência na bilheteria do 
teatro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projeto Vai no Teatro 
SOBRE TODAS AS COISAS 

30 de outubro a 1º de novembro 
 

Mergulhando na discografia de Chico 
Buarque, o espetáculo traz diferentes vozes 
que entoam as suas composições engajadas 
por uma relação intensa de quem transformou 
suas experiências de vida em arte. 
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 30.10 a 01.11 – Sexta e sábado às 21h 
e domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 45 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar ingressos 
com uma hora de antecedência na bilheteria 
do teatro) 
 
 
 

Projeto Vai no Teatro 
Ô SAUDADE 

23 a 25 de outubro 
 

O espetáculo mostra em seu enredo a 
migração nordestina. traz a figura do nordestino 
que depara-se com a necessidade de 
abandonar sua terra,em busca de novos 
caminhos e possibilidades. 
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 23 a 25.10 – Sexta e sábado às 21h e 
domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar ingressos 
com uma hora de antecedência na bilheteria do 
teatro) 

 

 


