
MÚSICA 
 

Projeto Vai no Teatro 
O CANTO CALADO 
03 e 04 de outubro 

 
O espetáculo relaciona as canções apresentadas com seus respectivos contextos históricos. 

A cada música os artistas realizam uma breve explicação ou reflexão acerca do tema, histórias 
envolvendo compositores e intérpretes, estrutura das canções. Além dos fatores que levaram as 
canções serem aprovadas, ou não, pelos censores do Governo Militar. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 03 e 04.10 – Sábado às 20h e 
domingo às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria 
aberta a partir das 14h para retirada dos 
ingressos) 

 
 
 

 
Projeto Vai no Teatro 

APRECIANDO E APRENDENDO JAZZ 
09 a 11 de outubro 

 
 O quarteto vem desenvolvendo o que há de mais moderno no Jazz Instrumental. Formado 
por Bruno Hernandes (bateria), Lucas Garcia (guitarra), Hellen Bagestero (voz) e Vanessa Ferreira 
(baixo), o grupo lança seu primeiro disco autoral, ‘Bloop’, no qual usa da interatividade e de suas 
composições para apresentar, de forma simples, aspectos musicais sobre o jazz. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 09 a 11.10 – Sexta e sábado às 20h e domingo 
às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir 
das 14h para retirada dos ingressos) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projeto Vai no Teatro 
KANTUPAC 

30 de outubro a 1º de novembro 
 

O projeto organizado pelo coletivo Latam Esquad,’Kantupac’ é um movimento que tem o 
objetivo de unir o continente Latino através do Hip Hop´. É uma forma de ligação entre as pessoas 
de várias nações que compõem a diversidade cultural existente na cidade de São Paulo. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 30.10 a 01.11 – Sexta e 
sábado às 20h e domingo às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita 
(bilheteria aberta a partir das 14h 
para retirada dos ingressos) 

 
 

 
TEATRO 

 
Projeto Vai no Teatro 

JÁ NASCEMOS MORTOS... 
23 a 25 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 Zanoni Ferrite  
Data: 23.10 a 25.10 - Sexta e sábado às 20h 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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCO 
 

Projeto Vai no Teatro 
UM MUNDO CHAMADO PICADEIRO 

24 e 25 de outubro 
 

Lica, uma pequena palhaça, se perde de sua família e acaba encontrando um mundo novo. 
Para reencontrar o caminho de casa, ela deve passar por reinos estranhos, lugares especiais, onde 
aprende a viver de um modo diferente e mais feliz. 
 
Serviço  
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 24 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) 
 
 
 
 
 

INFANTIL 
 

OPERILDA NA ORQUESTRA AMAZÔNICA 

31 de outubro a 15 de novembro 
 

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 Zanoni Ferrite  
Data: 31.10 a 15.11 - 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 
 

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

03 e 04 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 Zanoni Ferrite 
Data: 03 e 04.10 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 

AMOR FATI 
16 a 18 de outubro 

 
O espetáculo traz as sensações que mantemos vivas, as 

quais moldam nossos corpos, e conduzem a desdobramentos, 
acalentam e, por vezes, assombram. Dessa forma, a 
companhia traz estas sensações para serem partilhadas entre 
elenco e público. 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 16 a 18.10 – Sexta e sábado às 20h e domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar ingressos com uma hora de 
antecedência na bilheteria do teatro) 

 


