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QUEM SOMOS 
Ponto de Cultura de São Paulo, o

Solidariedança é berço de talentos

e uma janela para a vida. Abrindo

possibilidades e ultrapassando as

fronteiras do preconceito e das

impossibilidades.

Nossa instituição atende em média

500 pessoas anualmente com e sem

deficiência, com a proposta de

trabalhar as diferenças pela mistura e

experimentação pacífica e solidária,

transformando impossibilidades em

caminhos de arte e esperança,

concluindo que somos iguais nas

diferenças.

Uma nova oportunidade e

possibilidade de gerar movimento

e explorá-lo sem a pretensão de

ser “perfeito”, mas de ser real, nas

suas emoções, sensações e

impressões, transformando

movimentos estereotipados em

arte, e deficiência em

potencialidades

Fundada em 2008, é referência no

trabalho de popularização da arte e

inclusão sociocultural, tem o maior grupo

de dança em cadeira de rodas do país,

com a excelência reconhecida pelos títulos

de Utilidade Pública Municipal, Utilidade

Pública Estadual, CRCE, Conselho

Municipal da Assistência Social (COMAS)

e Conselho Municipal da Criança e do

Adolescente (CMDCA).



ESPETÁCULOS REALIZADOS 

2007 – Minha Arte faz a diferença

2008 – Planeta terra – um pedido

de socorro

2009 – O Juízo Final

2010 – Uma noite mágica



ESPETÁCULOS REALIZADOS 

2011 – Pindorama

2012 – Vida

2013 – Enigmas do número 7

2014 – Oz. Um mundo escondido



ESPETÁCULOS REALIZADOS 

2015 – Somos um só

2016 – Nossa História. Por traz das

cortinas (10 anos de espetáculos)

2017 – Entre Armas e Almas

2018 – Pinocchio



Em 2019, o Solidariedança fará o espetáculo

“LA MUERTE”. Um mergulho nas tradições

mexicanas através do dia dos mortos, suas crenças,

cores e festejos onde só morrem aqueles que são

esquecidos. Um encontro com os nossos ancestrais,

cheio de fé e muita emoção.



Produzido e realizado 

pela  Associação 

Solidariedança de 

Arte e Cultura 

O espetáculo conta com

uma variedade de

modalidades e linguagens

artísticas a se destacar a

dança em cadeira de rodas,

seu carro chefe. Diversão,

entretenimento, inclusão e

arte em uma viagem à

cultura Mexicana



LA MUERTE...MAIS UM CONTO À MEXICANA!!! 
Nosso espetáculo contará a história de

Juanita, uma garotinha Mexicana que ainda

cedo se tornara orfã e que vive ao lado de

sua avó, tendo como lembrança um lírio azul.

Flor comumente usada para enfeitar os

cabelos de sua mãe e que servirá como um

forte símbolo em busca do grande encontro.

A aventura de Juanita começa em uma

viagem mais do que inusitada pelo mundo

dos mortos, onde a busca por sua mãe a

levará por inúmeros caminhos, guardados

entre personalidades da história e da cultura

Mexicana, um resgate de suas raízes e

crenças, onde a fé, a perseverança e o amor

vencerão a morte.



O QUE HÁ POR DE TRAS DAS CORTINAS 

Toda venda arrecadada no espetáculo La Muerte, será destinada ao subsídio

da continuidade dos trabalhos da instituição. Além de sua grande importância

no fomento à dança em cadeira de rodas e inclusão sociocultural do

deficiente, assim, concretizar a realização do espetáculo é garantir o direito à

criação, manifestação e produção cultural à todos independente de sua

condição. É popularizar e defender a verdade de que todos somos capazes

de transformar limitações em possibilidades...isso é arte, isso é vida!!!

Ajude-nos a manter a chama acesa, faça parte dessa construção.

Seja um colaborador !!!!

www.solidariedanca.org.br

contato@solidariedanca.org.br

WhatsApp (11) 97748 3058

http://www.solidariedanca.org.br/
mailto:contato@solidariedanca.org.br

