Museu do Futebol recebe espetáculo infantil “Ciranda Cirandá”
Peça da Cia Tricromática conta história de um boi que queria voar e tem
como foco as crianças de até seis anos
Era uma vez um boi que queria voar. E que partiu em busca desse feito
anatomicamente improvável, experimentando diferentes possibilidades,
cruzando com personagens como Sapo Jururu, Seu Lobato e Peixe Vivo. É essa
jornada, permeada por música e cultura popular, a base do espetáculo
“Ciranda Cirandá”, que a Cia Tricromática apresentará nos dias 21 e 22 de
abril no Museu do Futebol, equipamento da Secretaria de Cultura do Estado
de São Paulo. A peça tem como foco as crianças de até seis anos e faz parte
da programação do Espaço Dente de Leite, que é montado no terceiro fim de
semana de cada mês.
“Gostamos muito desse espetáculo porque ele prioriza a música, a experiência
musical viva, mas também leva um tema importante ao abordar o
autoconhecimento e o poder da imaginação”, conta Ronaldo Liano, diretor
artístico e um dos fundadores da Tricromática. “O público gosta muito porque
há essa jornada do herói, mas também várias personagens da cultura popular
no caminho. Isso gera empatia e faz com que as pessoas relembrem de coisas
da infância”, complementa.
Fundada em 2009, a companhia de teatro surgiu de experiências prévias com
bonecos e música. A partir disso, desenvolveu pesquisas sobre esse universo e
tentou aplicar os conceitos para construir linhas de comunicação com o
público infantil. “O foco sempre foi a criança. Falamos que as peças são para
toda a família, mas com ênfase nos pequenos”, explica Liano.
O espetáculo “Ciranda Cirandá” foi a primeira montagem da história da
companhia. Desde então, passou por espaços como escolas, festivais e
eventos. Esse roteiro ajudou a consolidar a narrativa e a desenvolver ainda
mais os recursos usados na peça.
No próximo fim de semana, a encenação será uma das atrações do Espaço
Dente de Leite, criado pelo Museu do Futebol para receber crianças de até
três anos, além de famílias e cuidadores. Trata-se de um ambiente educativo
de convivência lúdica e estímulo ao brincar.
O Espaço Dente de Leite funcionará entre 10h30 e 15h30 nos dias 21 e 22 de
abril. A peça “Ciranda Cirandá” acontecerá às 14h00 de sábado e às 11h30 de
domingo. O custo para as duas atividades é o da entrada no Museu do Futebol.

O Museu do Futebol é uma iniciativa do Governo e da Prefeitura de São Paulo
com concepção e realização da Fundação Roberto Marinho. Pertence à rede
de museus da Secretaria de Estado da Cultura e é gerido pelo IDBrasil Cultura,
Educação e Esporte, Organização Social de Cultura. O museu conta com
patrocínio máster da Motorola e patrocínio do Grupo Globo, e seu Programa
Educativo conta com o patrocínio do Pontofrio/Fundação Via Varejo, todos
por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Sobre a Peça “Ciranda Cirandá”
Datas: 21 e 22 de abril
Horários: 14h00 (21/04) e 11h30 (22/04)
Público-alvo: Crianças de até 06 anos
Entrada: Ingresso do Museu do Futebol (R$ 12, com meia-entrada a R$ 6)
Sobre o Museu do Futebol
Inaugurado em setembro de 2008, o Museu do Futebol está instalado em uma
área de 6,9 mil metros quadrados que fica embaixo das arquibancadas do
Estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu. Trata-se de
um espaço interativo, lúdico e multimídia, no qual a história do esporte mais
popular do Brasil acaba se confundindo com a própria história do país.
A exposição de longa duração do equipamento está espalhada por 15 salas,
com 1.500 imagens e cinco horas de vídeos. O passeio está alicerçado em três
eixos (emoção, história e diversão).
MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Funcionamento:
Terça a domingo, 09h00 às 18h00
Ingressos: R$ 12 | Meia-entrada: R$ 6 | Entrada gratuita às terças-feiras.

* O Museu não abre às segundas-feiras.
* Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no Estádio do
Pacaembu, consulte o site museudofutebol.org.br.
* Estacionamento na Praça Charles Miller, sendo necessário o uso de Zona Azul
Digital, que pode ser adquirido por meio de aplicativos para celulares ou em
postos oficiais. Mais informações no site da Companhia de Engenharia de
Tráfego – CET cetsp.com.br.
CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO MUSEU:
museudofutebol.org.br/visite/agenda/
OUTRAS FORMAS DE CONTATO:
Acompanhe o Museu do Futebol (museudofutebol) e a Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo (culturasp) nas redes sociais.
Para conhecer a programação cultural de todo o Estado, acesse a plataforma
SP Estado da Cultura: www.estadodacultura.sp.gov.br
MAIS INFORMAÇÕES À IMPRENSA:
Museu do Futebol - Comunicação
Mônica Saraiva
11 3664-3848 Ramal 77 |monica.saraiva@museudofutebol.org.br
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa
Gisele Turteltaub 11 3339-8162 |gisele@sp.gov.br
Gabriela Carvalho 11 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br
Damaris Rota 11 3339-8308 | drota@sp.gov.br
Stephanie Gomes 11 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br
Marina Teles 11 3339-8164 | mteles@sp.gov.br

