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ESPETÁCULOS 
 

CIA. ARTHUR-ARNALDO 
 

MÁRTIR  
 

60 min. | 14 anos. | Gratuito. 

 
Benjamim não quer mais 
frequentar as aulas de natação 
na escola. Sua mãe acha que 
ele está usando drogas ou tem 
conflitos com seu corpo. Mas, na 
verdade, o menino encontrou 
Deus, e as aulas mistas ofendem 
os seus princípios religiosos. 
Fundamentalismo e intolerância 
são os principais temas desta 
provocadora peça, que ainda 
questiona: até onde somos 
capazes de chegar para aceitar 
a fé do outro? Quando devemos 
impor às nossas próprias crenças? 
 
Dia 20 de abril, sexta às 15h30. 
Fábrica de Cultura Brasilândia. 
Avenida General Penha Brasil – Vila Nova 
Cachoeirinha. 

Dia 27 de abril, sexta às 20h. 
CEU Jambeiro. 
Avenida José Pinheiro Borges, 60 – 
Guaianases. 

 

CIA. DO TIJOLO 
 

CONCERTO DE ESPINHO E 
FULÔ 
 

150 min. | 10 anos. | R$20 inteira e 
R$10 meia. 

 
A “Rádio Caldeirão, conexão São 
Paulo/Assaré”, inicia sua 
homenagem ao poeta Patativa 
do Assaré e à comunidade Sítio 
Caldeirão de Santa Cruz dos 
Desertos. No centro do palco, o 
poeta Patativa nasce dos 
escombros do Sítio Caldeirão. 
Uma companhia de teatro vinda 
de São Paulo faz uma viagem no 
tempo e chega ao Cariri com o 
objetivo de entrevistar Antonio 
Gonçalves da Silva, o Poeta. Na 
medida em que Patativa 
engendra seus versos, desfilam 

diante dos olhos do público as 
dores da seca, os animados 
bailes de sua gente, a 
receptividade do sertanejo, a 
graça de suas histórias, seus 
desejos e suas inquietações, suas 
esperanças e desilusões e 
também os massacres cotidianos 
aos quais nós, os do Brasil de 
baixo estamos cotidianamente 
expostos. O que seria uma 
entrevista costumeira se 
transforma em um grande 
passeio, um verdadeiro encontro 
entre seres humanos e entre dois 
mundos tão próximos e ao mesmo 
tempo tão distantes: São 
Paulo/Assaré/Brasil.  
As transmissões terminam com a 
triste notícia do massacre de uma 
comunidade agrícola: O 
Caldeirão da Santa Cruz dos 
Desertos. 
 
De 19 a 29 de abril, quinta a sábado 
às 20h e domingo às 19h. 
Galpão Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 – Campos Elíseos. 
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OS SATYROS 
 

O INCRÍVEL MUNDO DOS 
BALDIOS [ESTREIA] 

 

85 min. | R$20 inteira, R$10 meia e 
R$5 para moradores da Praça 
Roosevelt. 
 

Em uma noite de ano novo, um 
anjo circula pelo planeta Terra. 
Um peregrino busca atender as 
promessas de pessoas que 
esperam por milagres para suas 
vidas. Cinco lugares distintos 
propiciam os encontros das outras 
personagens.  

 

De 03 de março a 26 de agosto, 
quintas e sextas às 21h; sábados às 
19h30 e às 21h30; domingos às 
19h30. 
Espaço dos Satyros I. 
Praça Roosevelt, 214 – Centro. 

 
 
 
 

GRUPO REDIMUNHO 
 

SIETE GRANDE HOTEL: A 
SOCIEDADE DAS PORTAS 
FECHADAS  
 

140 min. | Pague o quanto puder. | 
14 anos. | 40 lugares. 

 
Siete Grande Hotel: A 
Sociedade das Portas Fechadas, 
ao mesmo tempo em que uma 
ocupação artística revela uma 
ocupação real, por meio de sete 
jornadas que se entrelaçam em 
lugares inusitados, breves 
narrativas interrogam o mundo 
contemporâneo com suas 
belezas, guerras, violências, 
migrações e esperanças. 
 
De 08 de abril a 30 de julho, 
domingos às 19hs e segundas às 
20hs.  
Espaço Redimunho de Teatro. 
Rua Álvaro de Carvalho, 75 – 
Anhangabaú. 

 

CASA DA TIA SIRÉ 
 

DESPRINCESA 
 
50 lugares | Gratuito. 
  

DesPrincesa é a história de Lila, 
uma menina de sete anos, que no 
seu primeiro dia de férias é 
convocada pela avó a arrumar o 
quarto começando pelo guarda-
roupa. Dentro do armário Lila 
encontra um dinossauro inflável  
que será seu companheiro 
desbravando os mundos 
existentes por trás dos portais 
do reino do guarda-roupa. Assim 
Lila percebe seus desejos e 
comportamentos cada vez mais 
distantes aos das princesas 
descritas nas fábulas e começa a 
desprincesar-se. 
 

De 03 de março a 01 de abril, 
sábados e domingos às 16h. 
Sala Jardel Filho – CCSP. 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 
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BUZUM! E CIA. PIA FRAUS 
 

MUNDO PORTUGUÊS 
 

20 min. | Livre. | Gratuito. 

 
O espetáculo conta de maneira 
bem-humorada o caminho da 
língua portuguesa pelo mundo, 
sua expansão pela Ásia, África 
e América do Sul. Em um 
ambiente intimista, com o uso de 
bonecos e um texto dinâmico, 
crianças e adultos descobrem a 
presença de expressões e 
palavras africanas na língua 
portuguesa, de alimentos e 
plantas indígenas na cultura 
brasileira e que a tão 
comentada “Globalização” já 
começou há séculos. Os bonecos 
saem das páginas de um enorme 
livro para ilustrar os caminhos 
feitos pelos portugueses em 
busca de novos territórios e 
especiarias e, é claro, sua 
chegada ao Brasil. 

Mundo Português resgata nossas 
origens, e ressalta a importância 
de saber de onde viemos e como 
se deu nosso processo de 
colonização, criando 
aproximações de nossa própria 
cultura. 

 

Dia 11 de abril, quarta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Álvares de Azevedo. 
Praça Joaquim José da Nova, 49 – Vila 
Maria. 

 
Dia 13 de abril, sexta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Gilberto Freyre. 
Parque Luis Mucciolo – São Paulo. 

 
Dia 17 de abril, terça às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca José Mauro de Vasconcellos. 
Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 
100 – Parque Edu Chaves. 

 
Dia 19 de abril, quinta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa. 
Avenida Padre Francisco de Tolêdo, 331 
– Artur Alvim. 

Dia 20 de abril, sexta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Vicente Paulo Guimarães. 
Rua Jaguar, 225 – Vila Curuçá Velha. 

 
Dia 26 de abril, quinta às 09h, 
09h30, 10h, 13h, 13h30 e 14h30. 
Biblioteca Vinícius de Moraes. 
Rua Jardim Tamôio, 1119 – Conjunto 
Residencial Jose Bonifacio. 

 
Dia 28 de abril, sábado às 10h30, 
11h, 11h30,  14h, 14h30 e 15h. 
Biblioteca Aureliano Leite. 
Parque São Lucas – São Paulo. 

 
GIGANTES DO AR 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Este espetáculo de rua é uma 
reunião de sketches inspiradas 
nas populares apresentações de 
circo-teatro e nos animais de 
circo e seus amestradores, onde 
se reúnem palhaços, trapezistas, 
bailarinas e bonecos infláveis 
gigantes, em uma atmosfera de 
humor e poesia circense. Um 
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elefante azul de cinco metros de 
altura, três girafas, leões e um 
casal de cangurus, são algumas 
das atrações do espetáculo 
“Gigantes de Ar”, que é um 
verdadeiro “circo“a céu aberto. 
A “Pia Fraus” é um dos principais 
grupos de teatro e circo em 
atuação no país. Em seus 24 
anos de existência se apresentou 
em mais de 23 países e em todo 
o território nacional, reconhecida 
com prêmios nacionais e 
internacionais. 
 
Dia 01 de abril, domingo às 19h. 
Casa de Cultura Freguesia do Ó. 
Largo da Matriz, 215 – Freguesia do Ó. 
 
Dia 14 de abril, sábado às 13h. 
Casa de Cultura Santo Amaro. 
Praça Floriano Peixoto, 131 – Santo 
Amaro. 
 
Dia 14 de abril, sábado às 18h. 
Casa de Cultura Itaim Paulista. 
Rua Monte Camberela, 490 – Itaim 
Paulista. 
 
 

Dia 21 de abril, sábado às 19h. 
Casa de Cultura Butantã. 
Rua Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri-
Peri. 

 
Dia 25 de abril, quarta às 14h. 
Casa de Cultura Chico Science. 
Avenida Tancredo Neves, 1265 – Vila 
Nancy. 
  
PÁGINA MÁGICA – 
CHAPEUZINHO VERMELHO 
 

30 min. | Livre. | Gratuito. 

 
A “Página Mágica”; foi 
concebida a partir da literatura. 
Serão 4 estórias independentes:  
O Saci, Chapeuzinho Vermelho, 
A lenda do Guaraná e Dom 
Quixote. 
Neste momento do projeto, a 
história que está sendo contada 
é a “Chapeuzinho Vermelho”. 
Três atores e muitos utensílios de 
cozinha, se transformam nos 
personagens desta tradicional 
história infantil.  

“Página Mágica” se junta a 
extensa lista de espetáculos 
realizados pela “Pia Fraus” para 
o público infantil, sempre atentos 
em levar um conteúdo de 
qualidade às nossas crianças.  
 
Dia 06 de abril, sexta às 10h e às 
14h.  
Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 
Rua Henrique Shaumann, 777 – Pinheiros. 

 

Dia 18 de abril, quarta às 10h e às 
14h.  
Biblioteca Thales Castanho de Andrade. 
Rua Dr. Artur Fajardo, 447 – Freguesia do 
Ó. 

 

PÁGINA MÁGICA – A LENDA 
DO GUARANÁ 
 

30 min. | Livre. | Gratuito. 

 
“A Lenda do Guaraná” é uma 
adaptação da história dos índios 
Maués, sobre a origem de sua 
gente e do Guaraná. Conta a 
tradição, que a Guaraná nasceu 
dos olhos de um menino. Existiam 
três irmãos, dois rapazes e uma 
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moça, que era cobiçada por 
todos, causando ciúme aos 
irmãos que a queriam sempre 
por perto por causa dos seus 
conhecimentos sobre plantas 
medicinais. Certo dia, uma cobra 
ficou a espreita e a tocou 
levemente, engravidando-a. A 
mitologia indígena conta que 
para uma mulher engravidar, 
basta que seja tocada por 
alguém que a deseje e ame. 
Desse contato, nasceu um 
curumim bonito e forte. 
Quando cresceu, o curumim ouviu 
sua mãe dizer que tinha 
plantado para ele uma 
castanheira, mas que seus irmãos 
tomaram o terreno e a 
expulsaram. Ele então decidiu 
comer as castanhas. Só que o 
lugar estava sob a guarda de 
bichos, que o denunciaram aos 
tios. Pressentindo a morte do 
filho, a índia correu para 
defendê-lo, mas o curumim já 
estava morto. Desesperada, ela 

jurou dar continuidade á sua 
existência. Tirou-lhe o olho 
direito e plantou na terra, de 
onde nasceu o guaraná, 
exclamando: você será a maior 
força da natureza, fará bem à 
todos os homens e os curará, e 
os livrará das doenças.  
Passado algum tempo, a índia 
foi atraída por ruídos na 
sepultura de seu filho, quando 
uma criança saiu de dentro, era 
seu filho que havia renascido. 
 
Dia 06 de abril, sexta às 10h e às 
14h.  
Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 
Rua Henrique Shaumann, 777 – Pinheiros. 

 

Dia 18 de abril, quarta às 10h e às 
14h.  
Biblioteca Thales Castanho de Andrade. 
Rua Dr. Artur Fajardo, 447 – Freguesia do 
Ó. 

 

 
 
 
 

DARWIN BR (Buzum!) 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Este espetáculo infantil é 
baseado na passagem do 
naturalista Charles Darwin pelo 
Brasil durante a viagem que fez 
ao redor do mundo em 5 anos. 
Através da manipulação de 
bonecos, são mostradas ao 
público as descobertas de 
Darwin sobre a evolução das 
espécies, além de relatos sobre 
nosso país deixados em seus 
vários registros de viagem, que 
revelam o impacto que a 
diversidade biológica brasileira 
lhe causou. 
O Brasil foi o primeiro país 
tropical por onde o cientista 
passou, e a variedade presente 
na fauna e flora nacionais o 
deixou muito impressionado, 
tendo rendido inúmeros 
comentários do naturalista ao 
longo de sua vida. Darwin visitou 
cidades como Salvador e Rio de 
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Janeiro, nas quais pode 
observar aspectos da sociedade 
da época tais como o sincretismo 
religioso e a sociedade 
escravocrata. Suas descrições 
são bastante detalhadas, e 
muitas vezes, repletas de 
sinestesias: há observações sobre 
cheiros, sensações, imagens, 
cores, sons... Tudo isso pode ser 
conferido com apresentação de 
teatro de bonecos recheada de 
recursos sonoros e de iluminação. 
 
De 24 de março a 15 de abril, 
sábados e domingos às 16h. 
Teatro Décio de Almeida Prado. 
Rua Cojuba, 45 – Itaim Bibi. 

 
INTOLERÂNCIA 
 

20 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Em sua quarta montagem, a 
BuZum! amplia a sua área de 
atuação, enfocando agora o 
universo adolescente, e dá início 
a esta jornada, junto a um tema 

essencial de ser discutido: a 
intolerância entre os jovens no 
ambiente escolar, levantando 
questões que dizem respeito aos 
preconceitos, agressões e 
violências moral e física, 
infelizmente, diárias na vida do 
jovem. O termo desta discussão 
se tornou mundialmente 
conhecido como bullying e o 
espetáculo “Intolerância” trata 
da questão de maneira 
delicada, poética e profunda, 
em conexão com o mundo 
contemporâneo em que o 
adolescente está inserido. 
Três personagens, uma mochila, 
um caderno e uma camiseta 
contam a história de agressão 
de sua dona, uma menina comum 
que sofre Bullying na escola. 
Com o uso de vídeo e teatro de 
objetos a peça não mostra o 
agressor e a vítima de uma 
forma julgadora, mas o quanto 
essas atitudes podem influenciar 
o comportamento dos jovens e a 

importância de aceitarmos as 
diferenças. 
 
Dia 25 de abril, quarta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Casa de Cultura Itaquera. 
Rua Murmúrios da Tarde, 211 – José 
Bonifácio. 

 
Dia 27 de abril, sexta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Casa de Cultura São Rafael. 
Rua Quaresma Delgado, 354 – Jardim 
Vera Cruz. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA. TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
TEMPO E CIDADE - A CASA 
COMO ESPAÇO DE MEMÓRIA 
 
16 anos. | Gratuito. 
  

A oficina teatral formará um 
núcleo de pesquisa de 20 
pessoas, que em três meses 
investigarão as possibilidades 
cênicas dentro de uma casa, a 
partir de uma perspectiva 
documental. Haverá uma 
abertura de processo nos finais 
de semana de julho. 
 
De 07 de abril a 30 de junho, 
sábados das 9h30 às 13h30 
Casa do Teatro Documentário. 
Rua Maria José, 140 – Bela Vista. 
 
 
 
 
 

TEATRO VENTOFORTE 
 
O QUINTAL ESQUECIDO 
 
16 anos. | Gratuito. 
  

Oficina de teatro para 
estudantes de teatro e arte 
educadores de periferias e/ou 
comunidades de Paraisópolis, 
Morro do Querosene e Funchal, 
em que o criador do grupo e 
equipe de professores e 
animadores sob a ótica do 
VentoForte, que passará por 
todas as práticas de trabalho 
desenvolvidas nesses anos de 
processos, de reflexões sobre a 
arte, sobre a criança, a 
educação através do teatro e 
da arte. 
 
De 12 de março a 30 de abril, 
segundas às 19h. 
Teatro Ventoforte. 
Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, 150 –  
Itaim Bibi. 
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ESPETÁCULOS 
 

CASA BAMBU 
 
A PROVA 
 
60 min. | Gratuito. 
 

Espetáculo construído A partir 
da história de Primo Levi, judeu 
italiano, químico e prisioneiro de 
um campo de concentração que 
passa por uma prova para 
trabalhar na limpeza do 
laboratório de química. Uma 
prova que nunca consegue ser 
aplicada perante aos 
acontecimentos da história. A 
encenação propõe uma espécie 
de engrenagem que aprisiona 
os personagens numa ação 
continua e para que ela funcione 
perfeitamente, não pode sofrer 
impasses. O desenvolvimento do 
texto está diretamente ligado 
ao confronto estabelecido entre 
o poder de manter esta 

engrenagem ou a possibilidade 
de rompê-la e desordenar o 
sistema. 
 
De 17 de abril, terça às 10h e às 
20h. 
CEU Feitiço da Vila. 
Rua Feitiço da Vila, 399 – Chácara Santa 
Maria. 

 
MÁRIO LOSCHIAVO 

 
COMO SE FORA ESSA NOITE 
 
60 min. | R$20 inteira e R$10 
meia. 
 

Esta montagem quer ser uma 
homenagem a todas as mulheres   
que viveram e sobreviveram à 
violência de gênero, e 
certamente a aquelas que não 
conseguiram. 
“Como se Fora Esta Noite” 
estabelece um poético jogo 
teatral entre passado e 
presente acontecendo 
simultaneamente. 

As reflexões de uma 
personagem trazem à memória 
a vida da outra sem que isso 
crie nenhum flash back. Elas 
interagem. Elas dialogam. Elas 
ocupam o mesmo espaço-tempo 
muito embora estejam 
separadas por 25 anos. 
O texto discute a situação da 
mulher tanto nos anos 50 (tempo 
de uma das personagens) como 
nos 80 (tempo da outra) e 
apesar de toda a poesia, é uma 
denúncia contra a violência 
familiar. 
 
De 23 de março a 22 de abril, 
sextas e sábados às 21h e 
domingos às 19h. 
Teatro Décio de Almeida Prado. 
Rua Cojuba, 45 – Itaim Bibi. 

 
IVO MÜLLER 

 
SUTURA 
 
70 min. | R$20 inteira e R$10 
meia. 
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Após a notícia da gravidez, um 
casal tenta começar a 
reorganizar sua vida, já 
inconstante e desequilibrada. 
Na tentativa de reconstrução 
dessa história de amor, o 
terreno se revela movediço: 
encontros, desencontros, desejos, 
sonhos, ficção e realidade 
atravessam, com ternura e 
brutalidade, a condição humana 
e os limites de sua natureza.  
 
De 23 de março a 29 de abril, 
sextas e sábados às 21h e 
domingos às 20h. 
Centro Cultural São Paulo - Sala 
Ademar Guerra. 
Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade.  

 
DANÇANDO NO ARAME 

 
FUNÂMBUL@S 
 
90 min. | R$20 inteira e R$10 
meia. 
 
As irmãs Ana, Clara e Júlia têm 
vidas bem diferentes. Ana é 

dramaturga e dá aulas de 
teatro na periferia; Clara, a 
mais velha, tem um casamento 
turbulento; e a caçula Júlia é 
artista, mas precisa trabalhar 
como garçonete para pagar as 
contas. Elas se reúnem para 
cuidar de seu velho pai Augusto, 
que foi escritor e professor 
universitário e hoje sofre de uma 
doença que provoca confusão 
mental. 
Funâmbul@s se passa em três 
realidades distintas, que se 
sobrepõem: a vida 
propriamente dita, o sonho e 
uma peça de teatro sobre as 
irmãs que está sendo escrita por 
Ana.  
 
De 23 de março a 15 de abril, 
sextas e sábados às 21h; 
domingos às 19h. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa.  
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

ROGÉRIO NAGAI 
 
CICLO DE PALESTRAS – ROSA 
DE HIROSHIMA E ETNICIDADE 
EM CENA 
 
Gratuito. | Inscrições em 
@SobreviventesPelaPaz. 
 
Três sobreviventes da bomba 
atômica de Hiroshima contam 
como sobreviveram à explosão 
e como tem sido a sua vida 
desde os dias após a bomba,  a 
imigração para o Brasil e como 
vivem hoje. 
 
Dia 06 de abril, sexta às 20h. 
Barco Cultural. 
Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 
426 – Pinheiros. 

 



FOMENTO À DANÇA 
ACONTECE EM ABRIL/2018 

                       
    

                                                   

ESPETÁCULOS 
 

ASSOCIAÇÃO BALLET 
STAGIUM - MARIKA GIDALI 

 

CHOROS E BATUCADA 
 

60 min.| Livre. | Gratuito. | 180 
lugares. 

 
A gênese desta proposta é de 
revelar para as novas gerações 
o processo de trabalho da 
companhia nestes 46 anos, em 
constante transito entre tradição 
e ruptura, estabelecendo uma 
estética própria e uma 
linguagem que propõe a refletir 
o Brasil em sua complexidade 
social, histórica e cultural. 
 
1º de abril, domingo, às 19h 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 
 
 
 
 
 

KUARUP 
 

60 min.| Livre. | Gratuito. | 280 
lugares. 

 
A gênese desta proposta é de 
revelar para as novas gerações 
o processo de trabalho da 
companhia nestes 46 anos, em 
constante transito entre tradição 
e ruptura, estabelecendo uma 
estética própria e uma 
linguagem que propõe a refletir 
o Brasil em sua complexidade 
social, histórica e cultural. 
 
Dias 19, 20, 21 e 22 de abril, 
quinta a sábado às 20h e domingo 
às 19h. 
Galeria Olido - Sala Paissadú. 
Avenida São João, 473 - Centro. 

 
BALANGANDANÇA CIA. 

 

PRESENTE! FEITO DA GENTE 
 

50 min.| Livre. | Gratuito. | 700 
lugares. 

 

De um galho, uma casa 
De um grão, um castelo. 
Você é feito de quê? 
 
Presente! feito da gente é uma 
aventura de movimentos- danças 
surgidas do encontro entre corpo 
e natureza,  que abre espaço 
para o imaginário de forma 
lúdica, delicada e sensível. 
O espetáculo brinca com nossa 
maneira de ver e se relacionar 
com a natureza a partir de seus 
elementos e pequenos materiais 
que encontramos pelo caminho. 
Materiais que entram em cena 
nos transportando para 
ambientes diversos e  que 
sugerem significados variados 
passeando entre o  concreto e o 
simbólico. 
Assim são inventados mundos 
imaginários a partir de 
elementos simples e essenciais 
criando danças que evocam o 
sensível e memórias de forma 
lúdica proporcionando ao 
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espectador/criança leituras em 
que ele próprio é quem tece sua  
narrativa e interpretação. Corpo 
e movimento são apresentados 
enquanto natureza e evocam a 
natureza do/no brincar. 
O espetáculo é uma das ações 
do projeto "Presente! vaivém do 
tempo", da Balangandança Cia. 
que  comemora seus 20 anos de 
trajetória na pesquisa, reflexão 
e criação de dança para/com 
crianças,  contemplado pelo 21o 
Edital do Programa de Fomento 
à Dança da Secretaria da 
Cultura da Cidade de São 
Paulo. 
 
Dia 27 de abril, sexta, às 11h30 e 
14h30. 
Teatro Carlos Zara - CEU Butantã. 
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras 
García, 1870, Jardim Esmeralda. 

 
 
 
 
 

CIA. CARNE AGONIZANTE - 
COOP. PAULISTA DE 

DANÇA 
 

TEMPORADA DO ESPETÁCULO 
'BALADA DA VIRGEM - EM 
NOME DE DEUS' 
 

40 min.| Livre. | Gratuito. | 40 
lugares. | 1kg de alimento não 
perecível. 

 
Por volta de 1412, surgia a 
figura mítica de Joana D’arc, 
uma camponesa pobre, 
analfabeta e religiosa que, sob 
o comando de mensageiros dos 
céus, como afirmava, comandou 
tropas francesas na Guerra dos 
100 anos, lutando pela 
libertação da França contra o 
domínio da Inglaterra. 
Capturada e condenada à 
fogueira em 1431 por heresia, 
acabou se tornando santa da 
igreja católica e padroeira da 
França. 

A criação se alimenta da força 
física, espiritual e das 
contradições políticas e 
religiosas contidas na sua 
personalidade. 
Para isso, se fez necessário 
transformar e introjetar suas 
dores, angústias, perturbações e 
inabalável crença, na forma de 
uma tensão física permanente e 
assim poder, através dança, 
trazer para cena sua energia 
revolucionária movida pela fé 
em nome de uma causa. 
Balada da virgem – Em nome de 
deus nada mais é do que a 
necessidade constante de me 
auto desafiar na busca por 
novas possibilidades 
coreográficas. Neste universo, as 
noções de tempo e espaço se 
apresentam completamente 
alteradas, portanto, o real e o 
não real podem se confundir a 
ponto de desencadear um outro 
olhar, uma outra ética, um outro 
modo de vivenciar uma criação, 
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se apoiando na potente energia 
simbólica que D’Arc representa. 
Um lugar onde a loucura, a 
transgressão e a opressão, 
foram transformadas em 
combustível necessário para a 
perpetuação desta dança.  
 
De 19 de abril a 20 de maio, 
quintas e sábados às 21h, 
domingos, às 19h. 
Kasulo Espaço de Cultura e Arte. 
Rua Sousa Lima, 300 - Barra Funda. 
 

COMPANHIA BALLET 
EDUCART 

 

ESPETÁCULO INTUIÇÃO COM 
A COMPANHIA BALLET 
EDUCART 
 

55 min.| Livre. | Gratuito. | 438 
lugares. 

 
Linhas tortas, desconectadas, 
desniveladas e multicoloridas se 
transformam na bela pintura. 
Vida conturbada, infância difícil 

e obstáculos de um caminho 
construíram o grande vencedor. 
Pensamentos complexos e 
desordenados, turbilhão de 
emoções resultaram na grande 
criação.  No palco de todas 
artes e todas partes da vida.  
Como falar sobre aquela 
grande bagunça que resulta no 
adorável.  O Caos que cria 
beleza, a origem da Rosa. Uma 
forma de raciocínio inconsciente 
que nos leva a uma solução.  
Quando de repente sabemos 
exatamente o que fazer mas 
sem ter o porque. Quando a 
mãe diz já saber. Quando o 
religioso diz crer. Quando 
sabemos o lado da estrada que 
devemos seguir por uma simples 
onda de certeza que nos vem à 
mente. De um caos cerebral se 
revela um resultado de pura 
beleza e convicção. Chamamos 
de intuição Como falar do certo 
sem razão? 
 

Dia 20, 21 e 22 de abril, sextas e 
sábados às 21h, e domingo às 19h. 
TEATRO JOÃO CAETANO. 
Rua Borges Lagoa, 650 Vila Clementino. 
 

DANÇA SEM FRONTEIRAS 
 

TRAÇOS E TRAÇADOS 
URBANOS 
 

50 min.| Livre. | Gratuito. 

 
O espetáculo Traços e Traçados 
Urbanos através da diversidade 
de seu elenco de bailarinos e 
músicos, mostra jornadas da 
imobilidade, mobilidade parcial 
a mobilidade, a igualdade de 
papéis e suas relações entre si e 
com o espaço. Todos vão aos 
poucos entrando nas 
movimentações e coreografias, 
cada qual com suas 
características e 
individualidades, mas todos 
juntos interagindo e desenhando 
o espaço. O espetáculo 
apresenta cenas lúdicas, 
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intrigantes envolvendo os 
bailarinos e o público que no 
final é convidado a entrar na 
ação, na dança, na brincadeira 
criando um espaço colorido e 
diverso. 
 
Dia 7 de abril, às 16h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
GRUPO VÃO 

 

FIM 
 

50 min.|18 anos | Gratuito. | 20 
lugares. 

 
Fim: imagina um espaço infinito. 
Mergulhar na escuridão e emitir 
luz própria. Perder a noção da 
forma e do que pode ser um 
corpo. Novas alianças e 
possibilidades de conexão. 
Seguir uma outra direção cuja 
distância não sabemos. Estar só 
e junto ao mesmo tempo. 
 

De 04 a 07, 9 e 10 de abril, quarta 
a sexta às 20h, sábado às 18h, 
segunda e terça às 20h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São 
Paulo. 
 
GUMBOOT DANCE BRASIL 

 

GUMBOOT DANCE BRASIL 
 

45 min.| Livre. | Gratuito. | 60 
lugares. 

 
Gumboot dance (dança de botas 
de borracha) é uma forma de 
dança popular que foi criada 
pelos trabalhadores no século 
XIX nas minas de ouro e de 
carvão da África do Sul. 
 
Dia 9, segunda às 15h, e 11 de 
abril, quarta, às 11h. 
EMIA - Escola Municipal de Iniciação 
Artística. 
Parque Lina e Paulo Raia - Rua 
Volkswagen, S/N - Jabaquara. 
 
 
 

YEBO 
 

45 min.| Livre. | Gratuito. 

 
Yebo é o segundo espetáculo do 
Grupo Gumboot Dance Brasil. 
Ele aborda a exploração, tanto 
das minas como dos sete povos 
levados para extração do 
minério, a criação de um dialeto 
sonoro a partir das batidas nas 
botas de borracha, a espera das 
mulheres por seus maridos 
mineiros durante a temporada 
de exploração das minas. 
 
Dia 4, 11, 18 e 25 de abril, quartas, 
às 16h30. 
Centro de Referência da Dança da 
Cidade de São Paulo. 
Galeria Formosa – Baixos do Viaduto do 
Chá, s/n - Centro. 
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IN SAIO CIA. DE ARTE 
 

ABISSAL 
 

60 min.| A partir de 14 anos. | 
Gratuito. | 40 lugares. 

 
“E de vez em quando descer à 
gravidade de mim, à 
profundidade do meu ser. E 
verificar então que tudo se 
transfigura. (...) Nós vivemos 
habitualmente à superfície de 
nós, ligados ao que é da vida 
imediata (...). Mas de vez em 
quando, o abismo (...)” - Vergílio 
Ferreira. 
 
ABISSAL é um trabalho de dança 
que se configura por meio da 
corporeidade dos intérpretes, do 
espaço e do som. Cada artista 
desenvolve seus padrões 
corporais numa construção 
poética de profundidades 
individuais, como se cada um 
pudesse mergulhar dentro de si, 
criando e recriando justificativas 

para os nossos padrões artísticos 
instintivos. O público assiste aos 
momentos de ida e volta às 
zonas alcançadas, que trazem 
imagens como finitude, 
resistência, perversidade, 
feminino, opressão, atritos, num 
ambiente essencialmente denso. 
ABISSAL é um convite ao 
mergulho em forças intrínsecas a 
todos nós, uma possibilidade de 
nos mover para dentro e então 
mover o outro, o espaço. 
 
Dia 5 a 14 de abril, quintas e 
sextas às 20h, sábados às 19h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade - 
Sala 7. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 

RAÇA CENTRO DE ARTES 
 

“NOVOS VENTOS" E "A FLOR 
DA PELE" 
 

75 min.| Livre. | Gratuito. 

 
A Raça Cia de Dança, em 
comemoração aos 35 anos da 

companhia, apresenta duas 
obras do repertoria do grupo. A 
primeira é a coreografia “A Flor 
da Pele”, de Jhean Allex, atual 
diretor artístico da companhia. 
Em seguida, apresentaremos 
“Novos Ventos”, uma das 
coreografias mais consagradas 
da Cia, criada por Roseli 
Rodrigues, fundadora da Raça 
Cia de Dança. 
 
Dia 6 e 8 de abril, sexta e 
domingo. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Alves Pedroso, 600, Cangaiba. 
 

NAVE GRIS CIA CÊNICA 
 

A-VÓS 
 
50 min.| Livre. | Gratuito. 
 

A-VÓS é dança-homenagem 
àqueles que nos precederam, 
aos pais de nossos pais e aos 
nossos ancestrais míticos. 
Dançamos vidas-memórias, 
espaço em que reelaboramos 
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nossos afetos e imaginário nos 
conectamos com o que nos move 
no constante ato de criação do 
presente. 
 
Dias 6, 7 e 8 de abril, sexta e 
sábado às 21h; domingo às 19h. 
Teatro Municipal Arthur Azevedo. 
Av. Paes de Barros, 955 – Mooca. 
 

Dias 13, 14 e 15 de abril, sexta e 
sábado às 21h; domingo às 19h. 
Teatro Municipal de Santana Alfredo 
Mesquista. 
Av. Santnos Dumont, 1770 - Santana. 
 

Dias 20, 21 e 22 de abril, sexta e 
sábado às 21h; domingo às 19h. 
Teatro Municipal da Lapa Cacilda 
Becker. 
Rua Tito, 295 - Vila Romana. 
 

Dias 26, 27 e 28 de abril, sexta e 
sábado às 21h; domingo às 19h. 
CRD - Centro de Referência da Dança da 
Cidade de São Paulo. 
Baixos do Viaduto do Chá, s/n - Centro. 

 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

ALE KALAF 
 

OFICINA DE DANÇA 
FLAMENCA PARA 
INTERESSADOS EM GERAL 
COM ALE KALAF 
 

16 anos. | Gratuito. | 25 vagas. 

 
Nesta oficina, o objetivo 
principal é aproximar o público 
leigo da dança flamenca na 
prática, explorar a consciência 
corporal, musicalidade, 
assertividade, contato com as 
emoções e afetos a partir do 
gesto; trabalhar em roda, para 
que possamos trabalhar o olhar 
do outro nessa experiência, e o 
seu próprio olhar para o outro, 
trabalhar a exposição no sentido 
de aceitar os limites, 
possibilitando se expressar; 
realizar os exercícios sem 
sapatos, a percepção do ritmo 
com os pés no chão; trabalhar 

de uma maneira lúdica as 
divisões rítmicas, através do 
sapateado descalço, palmas e 
percussão corporal; mapear o 
corpo para que seja percebida 
através de um aquecimento 
conduzido, cada uma das 
estruturas que iremos usar da 
cabeça aos pés de uma maneira 
natural; utilizar a expressão 
assertiva do flamenco para 
trabalhar através dos gestos, 
posturas que empoderam, 
agressividade como válvula de 
escape, a potencialidade do 
feminino/masculino. 
Público-alvo: público em geral, 
que nunca tenha tido contato 
com a dança flamenca. 
Inscrições: por ordem de 
inscrição. 
 
Dias 17 e 18 de abril, das 19h ás 
21h. 
Teatro João Caetano (salas de ensaio). 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
 



FOMENTO À DANÇA 
ACONTECE EM ABRIL/2018 

                       
    

                                                   

OFICINA DE FLAMENCO PARA 
BAILARINOS E ATORES 
PROFISSIONAIS COM ALE 
KALAF 
 

16 anos. | Gratuito. | 25 vagas. 

 
O objetivo desta oficina é 
relacionar as diferentes técnicas 
usadas para preparação 
corporal do profissional das 
artes cênicas com as estruturas 
para improvisação na dança 
flamenca. 
Nesta oficina intensiva, os 
profissionais terão contato com 
algumas das técnicas da dança 
flamenca, através do trabalho 
muscular o tônus necessário para 
esse estado corporal: explosão e 
contenção do movimento; uso do 
chão (qualidade da pressão 
exercida) e a partir dele como 
se deslocar pelo espaço, 
buscando o peso, o enraizar-se; 
técnicas de giros fora do eixo, 
voltas quebradas, giros de 
cintura escapular, de pélvis, 

entre outra, técnicas específicas 
trabalhadas na dança flamenca, 
técnica de sapateado, explorar 
o sapato como instrumento, e 
todos os timbres possíveis; 
dinâmica do som a partir da 
qualidade de força impressa; 
relacionar os ritmos do flamenco, 
compassos compostos típicos do 
flamenco e da música oriental 
com a música ocidental; divisão 
rítmica, trabalhada também 
através de técnicas de percussão 
corporal e palmas. 
Ao final desta oficina, um 
bailarino participante que 
desenvolva sua pesquisa a partir 
de outra técnica de dança 
contemporânea poderá ser 
convidado para participar das 
apresentações do CONCRETO, 
promovendo o encontro desses 
dois estados corporais na cena. 
Público-alvo: profissionais das 
artes cênicas. Inscrições: os 
interessados deverão enviar seu 
CV para análise e seleção até o 

dia 10/3. Os resultados serão 
divulgados no dia 13/3. 
 
Dias 17, 18, 23 e 24 de abril, das 
16h ás 18h. 
Teatro João Caetano (salas de ensaio). 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 

 

BALANGANDANÇA CIA. 
 

OFICINA: DOS PÉS À CABEÇA 
 

18 anos. | Gratuito. | 20 lugares. 

 
Voltada para o público adulto, 
educadores e interessados na 
infância, na arte, no corpo e 
movimento. Estudantes de dança 
e artes também são bem-vindos. 
A oficina tem como princípio a 
possibilidade de compartilhar o 
trabalho da Cia. com públicos 
diversos e têm como base o 
trabalho desenvolvido pela 
companhia nesses 2O anos de 
existência somados à  pesquisa 
realizada no projeto “ Presente! 
vaivém do tempo” 
especificamente: das 
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aproximações com as crianças 
de diferentes localidades, do 
processo criativo da nova obra, 
das referências conceituais que 
alimentaram todo o processo. 
Constituem-se como uma 
oportunidade da companhia 
ampliar e aprofundar sua 
pesquisa no que se refere à 
passagem dos conteúdos e 
processos vivenciados para 
didática/ensino de dança 
contemporânea para crianças e, 
ao mesmo tempo de 
compartilhar o trabalho com 
educadores e pensadores da 
infância assim como interessados 
na dança para crianças. 
 
Dia 14 de abril, sábado, ás 9h30. 
Faculdade de Educação da USP 
(Direcionada ao Grupo de Estudos para 
Infância). 
Avenida da Universidade, 308 - Butantã. 
 
 
 
 

CIA CORPOCENA 
 

OFICINA QUEDA E 
RECUPERAÇÃO 
 

18 anos. | Gratuito. | 20 lugares. 

 
A oficina traz como foco de 
estudo a ampliação do 
vocabulário de movimento 
trabalho de quedas 
/recuperações e  composição na 
improvisação, com a abordagem 
dos assuntos pelo acionamento 
do movimento somático (BMM - 
Body-mind Movement) e a 
técnica do Contato Improvisação. 
 
Terças-feiras de abril, das 13h30 às 
16h30. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
 
 
 
 
 

CIA DE DANÇA ANDERSON 
COUTO 

 

LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO 
CORPO ESPAÇO CORPO 
 

16 anos. | Gratuito. | 20 lugares. 

 
O Laboratório de Criação 
convida um grupo de pessoas a 
participar do processo criativo 
que vem sendo desenvolvido por 
meio da pesquisa da 
Companhia, as ações são 
realizadas em espaços públicos 
com o intuito de tornar essas 
experiências acessíveis e 
fomentar a formação de público. 
Buscando a troca de diversas 
linguagens corporais, propondo 
que os participantes se 
expressem a partir da Dança 
Contemporânea. 
 
Dia 27 de abril, às 14h30. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro. 
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CIA. PÉ NO 
MUNDO/CLÁUDIA 

NWABASILI 
 

UMA VISÃO 
CONTEMPORÂNEA DOS 
RITMOS E DA DANÇA DA 
COSTA OESTE DA ÁFRICA 
 

17 anos. | Gratuito. | 30 vagas. 

 
A oficina da bailarina e 
pesquisadora portuguesa Eva 
Azevedo se propõe a mostrar o 
que ela intitula como "uma visão 
e 'tradução' contemporânea da 
Dança Africana". Ou seja, 
considerações e movimentações 
que têm base em estudos, 
encontros e formações sobre 
danças de países da costa oeste 
africana, como Burkina Faso, 
Guiné Konacry, Senegal, 
realizadas sob uma ótica e um 
lugar social específicos. "Com a 
minha experiência como 
formadora desde 2003, percebi 

que para além de dar a 
conhecer 'tradições' de África, é 
mais importante, no contexto 
europeu no qual me encontro, 
ensinar e precisar a técnica dos 
movimentos que caracterizam a 
Dança Africana, que carrega em 
si a cultura, a religiosidade e os 
costumes dos povos de África 
que devem ser valorizados 
mundialmente", diz a 
pesquisadora.  
O objetivo do encontro é, entre 
outros, despertar nos 
participantes sensações que as 
danças africanas e suas 
específicas e precisas 
movimentações são capazes de 
causar nos corpos e mentes a 
partir de estímulos dos sons 
produzidos por instrumentos 
percussivos e melódicos, 
comandados pelo pesquisador e 
artista português Paulo das 
Cavernas.  
Paulo propõe reproduzir e 
recriar, de forma divertida e ao 

mesmo tempo respeitosa, ritmos 
provenientes de diferentes 
países da África. 
A oficina é uma promoção da 
CIA PÉ NO MUNDO, que, entre 
outras coisas, propõe pensar o 
corpo negro na dança 
contemporânea nacional e 
internacional sob a assumida e 
debatida ótica e lugar social de 
estudo e releitura de 
pesquisadores e bailarinxs. 
Inscrições: 
ontato.ciapenomundo@gmail.com 
 
Dia 6 de abril, às 10h. 
Galeria Olido - Sala Café. 
Avenida São João, 473. 
 

DANÇA SEM FRONTEIRAS 
 

JAM DE DANÇA PARA TODOS 
+ INTERVENCÃO 
 

Livre. | Gratuito. 

 
Prática democrática de dança, 
que a Cia. Dança sem Fronteiras 
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vem desenvolvendo desde sua 
criação, com o intuito de incluir 
pessoas de todas as idades com 
habilidades e diversas, 
incentivando a transformação da 
ação através da reflexão 
coreógrafa e bailarina 
Fernanda Amaral com a 
participação do elenco da Cia 
Dança sem Fronteiras e música 
ao vivo. Neste dia também 
teremos antes da JAM uma 
intervenção derivada de um 
processo de residência aberta 
sobre o novo processo Olhares 
dos Sapatos. Com a CIA e 
integrantes da residência. 
 
Dia 28 de abril, Intervenção com 
início às 10h, e JAM, às 11h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 
 
 
 
 

COMPANHIA PERVERSOS 
POLIMORFOS 

 

ATELIER LABORAL – CANSEI 
DE SER SEREIA 
 

Livre. | Gratuito. | 15 vagas. 

 
Baseando-se em estudos sob o 
viés semiótico e psicanalítico 
acerca da figura da sereia, o 
ateliê laboral propõe 
procedimentos de criação 
inspirados na transformação 
desse ser mitológico e sua 
decorrente inadequação social 
presentes no conto ‘A Pequena 
Sereia’ de Hans Christian 
Andersen e na criação CANSEI 
DE SER SEREIA da Cia Perversos 
Polimorfos. Com isso, serão 
realizados laboratórios a fim de, 
a partir dessa poética, criar 
dispositivos coreográficos 
baseados em ações de ser, 
transformar e cansar de ser 
sereia, a partir do corpo 

individual e coletivo formado 
durante o ateliê. 
Inscrições pela plataforma on-
line da Oficina Cultural Oswald 
de Andrade. 
 
Terças e quintas de abril, das 14h 
às 17h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São 
Paulo. 
 

ENSAIOS PERVERSOS 
 

Livre. | Gratuito. | 100 vagas. 

 
CONVERSAS SEM FIM | 
PRELIMINARES | DANCEFLOOR 
é um espaço que tem como 
intenção promover a convivência 
de diferentes formas de existir 
em dança. 
  

Para a 3ª edição, o evento tem 

como foco uma programação em 
dança que possibilite a 
visibilidade dos trabalhos de 
uma “nova geração” de 
coreógrafos e bailarinos, que 
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vem tendo uma produção 
bastante intensa nos últimos 
anos. 
 
Dia 13 de abril, sexta, das 19h às 
23h. 
Teatro de Container. 
Rua dos Gusmões, 43 - Santa Ifigênia. 
 

IN SAIO CIA. DE ARTE 
 

OFICINA COM BASE NO 
PROCESSO ARTÍSTICO ABISSAL 
 

14 anos. | Gratuito. | 20 lugares. 

 
A proposta é desenvolver 
práticas relacionadas às 
materialidades investigadas 
pela iN SAiO Cia. de Arte 
durante o processo de criação 
de ABISSAL. O desejo é 
continuar o mergulho nos modos 
de produção da companhia por 
meio do compartilhamento de 
procedimentos técnicos/artísticos. 
 

Inscrição: enviar carta de 
intenção e breve currículo (max. 
10 linhas) para 
insaiociadearte@gmail.com, com 
assunto: "Inscrição - Oficina iN 
SAiO", até 13 de abril. A 
seleção será divulgada na 
página do facebook e no site da 
iN SAiO. 
 
Dia 17 a 21 de abril, terças e 
sábados, das 15h às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
IDM CREW 

 

ENSAIO ABERTO AO PÚBLICO 
 

Livre. | Gratuito. | 60 lugares. 

 
Ensaio de danças urbanas, break 
dance, hip hop dance, ballet 
clássico, dinâmicas, jogos e 
vivencias corporais. 
Improvisação, contato e criação. 
Coreografias, células 
coreográficas e apreciação. 

Sem esquecer o alongamento e 
aquecimento corporal. 
 
Quartas e sextas de abril, das 
17h30 às 21h30. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641. 

 
EVERSON MICHEL SILVA 
MAGNAVITA/GRUPO 
CYBERNÉTIKOS SOUL 

STREETS 
 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DO 
PROCESSO COREOGRÁFICO 
 

Livre. | Evento fechado ao público. 

 
Encontros semanais nos quais o 
grupo desenvolverá pesquisa e 
coreografia do espetáculo. 
 
Sábados e domingos de abril, das 
16h às 21h. 
Circo-escola São Remo. 
Rua Aquianes, Jd. Butantã, São Paulo/SP. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA PELO CANO 
 

PELO CANO 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 400 
lugares. 

 
Pelo Cano é um espetáculo onde 
duas palhaças vivem pequenas 
situações que revelam sua forma 
de interagir com o mundo, em 
geral de forma ridícula e 
catastrófica.  
Muitas das cenas desse 
espetáculo surgiram no trabalho 
de palhaço em hospital que a 
dupla desenvolve. Nessas cenas 
utilizam objetos: dinheiro, fita 
crepe, sifão de pia. Trabalham 
eles de diferentes formas que 
escapam da sua função 
cotidiana e utilitária. Eles 
ajudam a revelar a inaptidão do 
palhaço com a vida, sua forma 
enviesada de resolver as 

situações e seu dom de 
transformar a realidade. Por 
vezes revelam novos espaços, 
emitem sons que são 
incorporados às músicas tocadas 
ao vivo pelas palhaças. É um 
espetáculo de palhaço que 
proporciona poesia e 
gargalhada para todas as 
idades. 
 
Dia 5 de abril, quinta, às 10h30.  
CEU Jaçanã. 
Rua Francisca Espósito Tonetti, 105. 
 

Dia 12 de abril, quinta, às 10h30. 
CEU Butanta. 
Avenida Eng. Heitor Antônio Eiras García, 
1870. 
 

Dia 29 de abril, domingo, às 
10h30. 
CEU Formosa. 
Rua Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10. 

 
 
 
 
 

GRUPO NAMAKACA 
 

BESOURO MUTANTE 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Três vendedores charlatões 
rodam o mundo divulgando seu 
incrível produto: o Elixir Besouro 
Mutante, uma bebida milagrosa 
capaz de resolver todos os 
males, físicos e psíquicos. A 
prova da sua eficácia é a 
transformação do fusca 73, 
antes conhecido como Tétano, em 
uma máquina incrível. 
Utilizando suas habilidades 
circenses, os três caixeiros 
viajantes tentam convencer a 
plateia dos poderes de seu 
produto, transformando até 
mesmo os próprios espectadores, 
que descobrirão habilidades que 
nem imaginavam ter. 
 
Dia 7 de abril, sábado às 11h.  
Parque da Aclimação. 
Rua Muniz de Souza, 1119 – Aclimação. 
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Dia 14 de abril, sábado às 11h. 
Parque Jardim da Luz. 
Rua Ribeiro de Lima, S/N - Bom Retiro. 
 

Dia 15 de abril, domingo às 16h. 
Parque Raul Seixas. 
Rua Murmúrios da Tarde, 211 - José 
Bonifácio. 
 

Dia 21 de abril, sábado às 15h. 
Parque Vila Guilherme – Trote. 
Av. Nadir Dias de Figueiredo - Vila Maria 
Baixa. 
 

Dia 28 de abril, sábado às 16h. 
Circo no Beco. 
Rua Belmiro Braga, 31 – Vila Madalena. 
 

Dia 29 de abril, domingo às 11h. 
Parque Piqueri. 
Rua Tuiuti, 515 – Tatuapé. 
 

CARLOS FELIPE EM APUROS 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. | 350 
lugares. 

 
Carlos Felipe é um homem 
elegante, educado e fino.  Sua 
vida segue aparentemente em 
equilíbrio, mas seu universo é 
repleto de pequenos problemas.  

A partir daí técnicas de 
equilibrismo, malabares e 
palhaço são usadas para que 
Carlos Felipe e a plateia 
divirtam-se sem parar.  Um 
espetáculo simples, quase sem 
texto, baseado na relação entre 
o artista, o público e o espaço a 
sua volta. 
 
Dia 2 de abril, segunda às 21h.  
Circo no Beco. 
Rua Belmiro Braga, 31 – Vila Madalena. 
 

É NÓIS NA XITA 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. | 350 
lugares. 

 
Carro chefe do grupo, esse 
espetáculo circense mostra o 
convívio entre três personagens: 
Du Circo, Montanha e Cafi, que 
disputam os aplausos do público, 
aceitando os próprios equívocos 
como fonte de improvisação. 
Além de malabarismos, 
monociclos, acrobacias e 
palhaçadas, o espetáculo é 

também musical, brincando com 
ritmos tipicamente brasileiros e 
instrumentos da cultura popular 
como cavaquinho, pandeiro e 
percussão. 
 
Dia 23 de abril, segunda às 21h.  
Circo no Beco. 
Rua Belmiro Braga, 31 – Vila Madalena. 
 

QUEBRANDO A BACIA 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. | 350 
lugares. 

 
O espetáculo conta a difícil 
rotina de trabalho do contra-
regra atrapalhado do Circo 
Kapput. Limpar o traseiro do 
elefante acrobata, escovar os 
dentes da girafa bailarina, e 
alimentar um leão banguela são 
só algumas das aventuras que 
fazem parte do dia-a-dia do 
nosso herói. Atrás das cortinas 
do picadeiro, o personagem 
transita por vários tipos do 
imaginário do circo: malabarista, 
palhaço, mágico, tudo 
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terminando sempre em grande 
confusão. Como no momento em 
que se arrisca no picadeiro para 
realizar uma antiga 
performance da família, o 
inimitável número das bacias 
chechenas. 
 
Dia 9 de abril, segunda às 21h.  
Circo no Beco. 
Rua Belmiro Braga, 31 – Vila Madalena. 
 

OMELETE 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. | 350 
lugares. 

 
Quem nasceu primeiro? O ovo ou 
a galinha?  O artista Du Circo 
responde esta pergunta com 
uma mistura de ingredientes: 
técnicas circenses, muita 
habilidade e pitadas generosas 
de humor. Um espetáculo que 
revive momentos inesquecíveis do 
imaginário circense. Apesar de 
estar sozinho no palco, Du Circo 
divide a cena com o público o 
tempo inteiro. A participação 

ativa da plateia é uma das 
características principais do 
espetáculo.   
 
Dia 16 de abril, segunda às 21h.  
Circo no Beco. 
Rua Belmiro Braga, 31 – Vila Madalena. 
 

ZÉ PREGUIÇA 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. | 350 
lugares. 

 
A peça infantil é uma infiel 
adaptação de Lazy Jack, conto 
folclórico britânico que 
imortalizou a figura arquetípica 
do preguiçoso presente em 
diversas culturas, inclusive no 
Brasil,  com o emblemático Jeca 
Tatu, personagem criado por 
Monteiro Lobato. Premiada em 
2008 no 12º Cultura Inglesa 
Festival como Melhor Espetáculo 
Infantil, seu roteiro é estruturado 
a partir da interpretação de três 
galos narradores, que cantam, 
tocam e improvisam versos. Em 
seguida o que se vê é uma 

divertida sequência de números 
e esquetes cômicos, onde a trupe 
mostra seu diversificado 
repertório de técnicas circenses. 
 
Dia 1 de maio, terça às 17h. 
Circo no Beco. 
Rua Belmiro Braga, 31 – Vila Madalena. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

GRUPO NAMAKACA 
 

OFICINA DE PASSE DE CLAVE 
 

360 min. | Livre. | Gratuito. | 20 
vagas 

 
Público: Iniciados em atividade 
circense - nível intermediário e 
avançado. 
Inscrições: enviar carta de 
interesse contando sua trajetória 
circense e habilidades de passe 
de clave até o dia 19 de março 
para namakaca@gmail.com. 
Obs: caso trabalhe em dupla ou 
em grupo fazer uma única 
inscrição informando o número 
de participantes. 
 
Dia 6 de abril, sexta das 14h30 às 
17h30.  
Galpão do Grupo Namakaca. 
Rua Álvaro Martins, 17 – Vila Ipojuca. 
 
 

BATE PAPO 
 

Livre. | Gratuito. 

 
A companhia fala sobre sua 
trajetória nesses 14 anos. 
O Grupo foi criado em 2004 
para ampliar, contribuir e 
preservar, através de pesquisas 
contínuas, os horizontes da 
linguagem do palhaço e das 
artes circenses brasileiras.  Em 
sua trajetória criou sete 
espetáculos: É Nóis na Xita; Zé 
Preguiça; Besouro Mutante; O 
Omelete; Carlos Felipe em 
Apuros; Quebrando a Bacia; e o 
mais recente espetáculo, O 
Pavão Misterioso. 
Com eles realizaram mais de 
1.000 apresentações, em 23 
estados brasileiros, agindo 
sempre nas fronteiras sociais, 
oferecendo atrações com 
entrada gratuita para pessoas 
com pouco ou nenhum acesso a 
espetáculos circenses e teatrais.  
O Grupo Namakaca também se 

arriscou em outras praias, como 
no musical Noé, Noé, Deu a 
Louca no Convés, de Ivaldo 
Bertazzo, na ópera A Italiana 
em Argel, de Hugo Possolo  e no 
longa-metragem O Contador de 
Histórias, de Luiz Villaça.  
Fora do Brasil, se apresentaram 
em Hamamatsu, Japão; em 
diversas Convenções Européias, 
como na Eslovênia, na Grécia e 
na Holanda; e em alguns dos 
mais importantes festivais de 
teatro da Espanha, como o FIT 
de Cadiz e o Festival de Teatro 
Clássico de Almagro. Em 2016 
participaram das gravações de 
uma série de TV que será 
exibida pelo Canal HBO. 
 
Dia 9 de abril, segunda às 14h.  
EEP (Encontro de Estudos da Palhaçaria) 
- Centro de Memória do Circo – Café dos 
Artistas. 
Avenida São João, 473 – Galeria Olido. 
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OFICINA DE INICIAÇÃO 
CIRCENSE PARA PAIS/MÃES E 
CRIANÇAS 
 

180 min. | Livre. | Gratuito. | 20 
vagas 

 
Público: Interessados em circo em 
geral de todas as idades. 
Inscrições até o dia 20 de abril 
pelo email: 
namakaca@gmail.com. 
 
Dia 28 de abril, sábado das 9h30 
às 12h30.  
Galpão do Grupo Namakaca. 
Rua Álvaro Martins, 17 – Vila Ipojuca. 
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ESPETÁCULOS 
 

REGGANDO VIDAS 
 
SHOW REGGANDO VIDAS  
 

90 min. | Livre. | Gratuito.  

 
Elaborado pela banda ALMA 
LIVRE e apoiado pela Prefeitura 
de São Paulo o projeto/show 
“REGGANDO VIDAS” tem como 
objetivo fortalecer a cena 
reggae na cidade de São Paulo, 
e principalmente despertar nas 
pessoas a consciência de que 
podemos e devemos contribuir 
para um mundo melhor, 
buscando as mudanças em nós 
mesmos. Tudo isso através de um 
espetáculo musical de 
qualidade, agradável, educativo 
e motivador para todas as 
idades. 
 
 
 

Dia 20 de abril, sexta às 20h. 
CEU Inácio Monteiro 
Rua Barão Barroso do Amazonas, S/N - 
Cohab Inácio Monteiro. 

 
Dia 27 de abril, sexta, às 20h.  
CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, S/N 110 - 

Vila Fanton. 
 
De 28 de abril, sábado, às 15h.  
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Constança, 72 - Lapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 

 
   COLETIVO KANDAKES 
 

OFICINAS DE CONSTRUÇÃO 
DE TAMBOR 
 
120 min. | Gratuito. |12 vagas. 

 
O objetivo é aprender a 
construir dois tipos de tambores 
a partir de materiais reciclados 
e naturais (tambor fundeh de 
nyahbinghi e tambor de cabaça). 
A interação com o tambor é 
diretamente com tradições 
africanas e o resgate da história 
e fabricação desse tipo de 
instrumento é mais rara do que a 
própria aprendizagem dos 
toques. 
 
Dias 28 e 29 de abril, sábado e 
domingo, às 13h. 
Casa de Cultura São Miguel. 
Rua Irineu Bonardi, 169, Vila Pedroso, São 

Miguel Paulista. 
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SHOWS 
 

ETHOS PRODUTORA DE 
ARTE E CULTURA LTDA 

 

“NAMA PARIRET” COM 
MAWACA E PARTICIPAÇÃO 
ESPECIAL DA CANTORA 
DJUENA (TIKUNA – AM) 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 50 
lugares. 

 
Jogando luzes sobre um 
repertório cantado por grupos 
minoritários, as cantoras do 
Mawaca se despem da 
instrumentação poderosa que 
sempre as acompanhou e se 
debruçam sobre pérolas vocais 
a capella de diversos lugares, 
mostrando as demandas das 
mulheres em tempos remotos e 
atuais. Nesse show, as cantoras 
reúnem canções transmitidas 
pela tradição oral em arranjos 
que dialogam com a 
contemporaneidade e nos 

conduzem por tradições 
mediterrâneas, africanas e 
asiáticas, indígenas, resultado de 
pesquisa realizada pela 
arranjadora e diretora musical 
do grupo Magda Pucci. O show 
terá a participação especial da 
cantora Djuena do povo Tikuna 
do Alto Solimões que 
apresentará canções do seu 
primeiro CD solo Tchautchiüãne”. 
MAWACA VOCAL – É formado 
pelas cantoras Angélica 
Leutwiller, Cris Miguel, Magda 
Pucci, Rita Braga e Zuzu Leiva. O 
grupo é conhecido pelas versões 
e arranjos inovadores e criativos 
de músicas do mundo todo 
cantadas em mais de 20 línguas. 
São canções vibrantes, pérolas 
do repertório mundial que foram 
transmitidas de geração em 
geração pela tradição oral. O 
repertório do grupo é formado 
por músicas de diversas 
tradições mediterrâneas, 
balcânicas, africanas, japonesas, 

chinesas, resultado de extensa 
pesquisa realizada pela 
arranjadora e diretora musical 
do grupo Magda Pucci. São 
temas ancestrais que possibilitam 
a pesquisa de sonoridades 
múltiplas revelando as 
características étnicas locais 
buscando sempre estabelecer 
inter-relações com a música 
brasileira. 
DJUENA – Pesquisadora da 
musicalidade de seu povo, 
Djuena tem participado de 
diversos festivais, divulgando sua 
cultura tradicional e, ao mesmo 
tempo, fazendo uma mistura da 
sua arte Tikuna com influências 
da sonoridade amazônica. 
Lançou o primeiro CD solo 
“Tchautchiüãne”, em 2017 em 
apresentação no Teatro de 
Manaus. 
 
De 13 de abril, sextga, às 20h. 
Estúdio Mawaca. 
Rua Inácio Borba, 483 - Chácara Santo 
Antonio. 
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EAEO RECORDS 
 

ALESSANDRA LEÃO + FEIRA 
DE MÚSICA 
 

Livre. | Gratuito. | 120 lugares. 

 
Compositora, cantora e 
percussionista, nascida em 
Pernambuco. Foi uma das 
integrantes/fundadoras da 
banda Comadre Fulorzinha. 
Desde o início dos anos 2000, 
faz apresentações na Europa, 
America Latina, América do 
Norte. Atualmente, circula com os 
shows: "Língua", com repertório 
baseado no seu último trabalho; 
"LeãoCaçapa", duo com o 
músico, arranjador, compositor e 
produtor Caçapa; e “Punhal de 
Prata”, com Rafa Barreto, 
guitarrista e compositor, em um 
show que celebra os quatro 
primeiros discos de Alceu 
Valença, lançados nos anos de 
1970. 

Alessandra Leão se apresenta no 
palco do estúdio EAEO, onde 
concomitantemente acontece a 
primeira edição da nossa Feira 
de Música, um evento onde 
diversos selos brasileiros se 
encontram para trocar, 
comercializar e difundir seu 
material. 
 
De 28 de abril, sábado, das 14h às 
22h. 
EAEO Records. 
Rua Paulistânia, 66 - Sumarezinho. 
 

Dia 14 de abril, sábado às 20h. 
CC de São Miguel – Antônio Marcos. 
Rua Irineu Bonardi, 169, Alto do Pedroso, 
São Miguel. 
 

RODA PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 
CHORONAS SAMPA – SHOW 
DE LANÇAMENTO DO CD 
 

70 min. | Livre. | Gratuito. 

 

Lançamento do quarto CD das 
Choronas. Homenagem a São 
Paulo do quarteto feminino de 
choro que mistura grandes 
clássicos com composições 
próprias. 
 
De 7 de abril, sábado, às 21h. 
Teatro Paulo Eiró. 
Avenida Adolfo Pinheiro, 765. 
 

Dia 14 de abril, sábado às 21h. 
Teatro Arthur Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955. 

 
KAMINARI COMUNICAÇÃO 

- RICARDO DUTRA E 
QUINTETO RALUME 

 

CANTEIRO DE ALUMIÁ 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. 

 
O espetáculo Canteiro de 
Alumiá celebra a união das 
canções do compositor Ricardo 
Dutra, com os arranjos 
elaborados pelos músicos do 
Quinteto Aralume. Desta junção 
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originou-se um repertorio inédito, 
que mescla a atmosfera mística 
do trovador contemporâneo com 
o encantamento virtuoso da 
música de câmara. 
 
De 6 de abril, sexta, às 20h. 
Teatro Paulo Eiró. 
600 lugares. 
Avenida Adolfo Pinheiro, nº 765 Alto da 
Boa Vista – Santo Amaro. 
 

De 8 de abril, domingo, às 16h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
170 lugares. 
Rua da Consolação, 94 – Consolação. 
 

De 22 de abril, domingo, às 19h. 
Galeria Olido - Sala Olido. 
293 lugares. 
Avenida São João, 473. 
 

TÉO SANTOS 
 

SONS E FORMAS 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 100 a 
150 lugares. 

 

Apresentação musical autoral e 
algumas releituras de outros 
compositores. 
 
De 4 de abril, quarta, às 20h. 
CCPenha. 
Largo do Rosário, 20, Penha. 
 

Dia 14 de abril, sábado às 20h. 
CC de São Miguel (Antônio Marcos). 
Rua Irineu Bonardi, 169, Alto do Pedroso, 
São Miguel. 
 

Dia 21 de abril, sábado às 18h. 
CEU Curuçá. 
Avenida Marechal Tito, 3452, Jardim 
Miragaia, Itaim Paulista. 

 
BOUTIQUE VINTAGE 

BRECHÓ E BAR 
 

BIG BAND THEORY 
 

90 min. | R$10. | Gratuito. | 99 
lugares. 
 

A Big Band Theory foi criada 
para resgatar o repertório e 
estilos das grandes Big Bands do 
Jazz. 

Composições e arranjos do 
grande mestre Thad Jones, que 
junto com o baterista Mel Lewis 
fundaram em 1966 a não menos 
lendária THAD JONES - MEL 
LEWIS BIG BAND. 
 
De 11 de abril, quarta, às 22h. 
Boutique Vintage Brechó e Bar. 
Rua Padre Adelino, 949 – Belenzinho. 
 

SPEAKIN' JAZZ BIG BAND 
 
90 min. | R$10. | Gratuito. | 99 
lugares. 

Spekin'Jazz Big Band vai do 
swing clássico de Count Basie Big 
Band até o jazz refinado de 
Thad Jones & Mel Lewis Big 
Band, a Speakin’ Jazz procura 
falar com o público com muita 
improvisação e um repertório 
rico, com doses de energia e 
também de elegância.   
Em 2012 gravou seu primeiro EP 
"Conexões", explorando o estilo 
Swing, fazendo uma ligação com 
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compositores/arranjadores 
antigos com os atuais.  
Apresentou-se no I Festival 
Movimento Elefantes, I Festival 
Internacional de Trombones em 
Caieiras, e do I ao V Jazz 
Trumpet Festival Brasil, 
acompanhando grandes nomes 
como: Eric Miyashiro, Allen 
Vizzutti, Jon Fadis, Byron 
Stripling, entre outros.  
 
De 25 de abril, quarta, às 22h. 
Boutique Vintage Brechó e Bar. 
Rua Padre Adelino, 949 - Belenzinho. 
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OUTRAS ATIVIDADES 

 
JOÃO CARDOSO LEÃO 

 

WORKSHOP - CAMINHOS DA 
PRODUÇÃO MUSICAL 
INDEPENDENTE 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 100 
lugares. 

 
Em forma de bate papo, esse 
workshop busca trocar 
experiências sobre os processos 
de produção e gravação de um 
trabalho musical independente. 
Montar um home studio, ir fundo 
na pesquisa musical, o papel do 
produtor musical no trabalho, 
negociar com selos 
independentes e lançar online. 
Essas são algumas das 
atividades que serão 
abordadas. João Leão é 
tecladista e produtor musical; 
acompanha artistas como Céu, 
Lirinha e Saulo Duarte, e está 

lançando seu primeiro trabalho 
solo, produzido de forma 
independente. 
 
De 20 de abril, sábado, às 17h30. 
CCJ - Centro Cultural da Juventude - 
Ateliê. 
Avenida Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila 
Nova Cachoeirinha. 

 
RODA PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS 
 

 

CHORONAS SAMPA – 
WORKSHOP 
 

40 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Lançamento do quarto CD das 
Choronas. Homenagem a São 
Paulo do quarteto feminino de 
choro que mistura grandes 
clássicos com composições 
próprias. 
 
De 7 de abril, sábado, às 20h. 
Teatro Paulo Eiró. 
Avenida Adolfo Pinheiro, 765. 
 

Dia 14 de abril, sábado às 20h. 
Teatro Arthur Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955. 
 
 


