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ESPETÁCULOS 
 

GRUPO ESPARRAMA 
 

NAVEGAR [ESTREIA] 
 

45 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Durante suas viagens os dois 
navegadores de cidade, Nina e 
Samuel, se trombam e resolvem 
juntar suas embarcações pra 

continuar transformando  as ruas 
e vielas por onde passam. Porém 
eles são surpreendidos pelo Rei 
Gato que se proclamou o dono 
de todas as coisas do mundo e 
que agora quer o barco das 
crianças. Ele e seus capangas 
usarão de todos os disfarces 

para enganá-las. Com ajuda de 
seus amigos pássaros as crianças 
descobrirão que para a 
imaginação não há limites, se 
não for possível navegar pela 

cidade, sempre será possível 

voar por ela. 
 
De 25 de fevereiro a 25 de março, 
domingos às 10h30 e às 16h.  
Minhocão. 

Acesso do público pelas alças de acesso 
do Minhocão no Metrô Santa Cecília ou 
da Rua da Consolação. Nestes pontos 

haverá sinalização indicando o local da 
apresentação. 
 

Dia 07 de março, quarta às 10h e 
às 15h30. 
CEU Heliópolis – Área Externa. 
Estrada das Lágrimas, 2385 – São João 

Climaco. 
 

Dia 14 de março, quarta às 10h e 

às 15h30. 
CEU Butantã – Ginásio de Esportes. 
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras 

García, 1870 – Jardim Esmeralda. 
 

Dia 21 de março, quarta às 10h e 
às 15h30. 
CEU Casa Blanca – Ginásio de Esportes. 
Rua João Damasceno, 85 – Casa Blanca. 

 
 
 

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. 
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COLETIVO NEGRO 
 

FARINHA COM AÇÚCAR OU 
SOBRE A SUSTANÇA DE 

MENINOS E HOMENS 
 

100 min. | 16 anos. | Gratuito. 
 

A obra busca uma relação íntima 
com o público por meio da 
palavra falada e cantada e, 
para isso, utiliza-se da 
construção poética da presença 
cênica. Paisagens sonoras e 
imagéticas se materializam por 
meio do ato de contar, expor, 

refletir e dialetizar a 
experiência de ser negro na 
urbanidade. A peça é também 
tributária ao legado dos 
Racionais Mc's e rendeu a Jé 
Oliveira a contemplação no 
6ºPrêmio Questão de Crítica em 

2017. 
 
 
 

Dia 15 de março, quinta às 20h.  
Teatro de Contêiner – Cia. Mungunzá. 
Rua dos Gusmões, 43 – Santa Ifigênia. 

 
CIA. DO FEIJÃO 

 

DATCHAU – RUMO À 
ESTAÇÃO GRANDEAVENIDA 
 

100 min. | 14 anos. | Gratuito. 

 
Uma pessoa (de classe média) 
tenta escrever uma narrativa 
que dê conta dos tempos 
sombrios que está vivendo. 

Nesta tentativa, ela sonha que 
um dia acorda indignada com o 
estado das coisas e, no sonho, 
esta indignação a leva para a 
rua – para protestar. No início 
sozinha, depois coletivamente, 
em harmonia com outros 
indignados, toma um trem de 

metrô cujo destino é a estação 
GrandeAvenida, para onde está 
marcada uma grande 
manifestação. Durante a viagem 

as diferenças do coletivo 

indignado assumem o 
protagonismo, atiçam raivas e 
ódios e se transformam em 
conflitos oníricos, o sonho se 
transforma em pesadelo. O 
destino final desta viagem será 
o do encarceramento deste 
coletivo num campo de trabalhos 

forçados. 
 

De 05 a 06 e de 19 a 28 de março, 
segundas, terças e quartas às 20h.  
Cia. do Feijão. 

Rua Teodoro Baima, 68 – República. 
 

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-



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM MARÇO/2018 

                       

   
                                                   

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. 

 
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 03 de março, sábado às 10h30, 

11h, 11h30, 14h, 14h30 e às 15h.  
Centro Cultural da Penha – Biblioteca 
José Paulo Paes. 

Largo do Rosário, 20 – Penha de Franca. 

 
Dia 06 de março, terça às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e às 
14h30. 
Biblioteca Malba Than. 

Rua Brás Píres Meira, 100 – Jardim 
Susana. 

 

Dia 07 de março, quarta às 10h, 
10h30, 11h, 13h30, 14h e às 
14h30. 
Biblioteca Adelpha Figueiredo. 

Praça Ilo Ottani, 146 – Pari. 
 

Dia 10 de março, sábado às 10h30, 

11h, 11h30, 14h, 14h30 e às 15h.  
Biblioteca Raimundo de Menezes. 
Avenida Nordestina, 780 – Vila 
Americana. 

 

Dia 14 de março, quarta às 10h, 
10h30, 11h, 13h30, 14h e às 

14h30. 
Biblioteca Paulo Sérgio Duarque Milliet. 
Praça Ituzaingó, S/N – Água Rasa. 
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Dia 17 de março, sábado às 10h30, 

11h, 11h30, 14h, 14h30 e às 15h.  
Biblioteca Roberto Santos. 
Rua Cisplatina, 505 – Ipiranga. 

 

Dia 24 de março, sábado às 10h30, 
11h, 11h30, 14h, 14h30 e às 15h.  
Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda. 

Rua Victório Santim, 44 – Itaquera. 

 
PÁGINA MÁGICA  
 

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. 
Nesse primeiro momento, a 
estória a ser contada será a do 
Saci. Três atores e mais de 20 
bonecos representam uma 
versão criada por Beto 
Andreetta, desse que é um dos 
personagens mais conhecidos da 

cultura popular. O enredo gira 

entorno da preservação de uma 

floresta que corre o risco de ser 
destruída para a construção de 
uma cidade. O saci, com a ajuda 
de um índio convoca várias 
entidades do nosso folclore: a 
mula sem cabeça, o curupira, o 
lobisomem e a Iara são reunidos 
para a proteção da floresta. Ao 

final, entidades e bichos 
conseguem impedir a destruição! 
 
Dia 08 de março, quinta às 11h e 
às 14h30.  
Biblioteca Milton Santos. 

Avenida Aricanduva, 5777 – Jardim 
Aricanduva.  

 

Dia 09 de março, sexta às 11h e às 
14h.  
Biblioteca Professor Arnaldo Giácomo. 

Rua Restinga, 136 – Tatuapé. 

 
Dia 14 de março, quarta às 11h e 
às 14h30.  
Biblioteca Raimundo Menexes. 

Avenida Nordestina, 780 – Vila 
Americana. 

 

Dia 15 de março, quinta às 11h e 

às 15h.  
Biblioteca Milton Santos. 
Rua Sena Madureira, 298 – Vila Mariana. 

 

Dia 16 de março, sexta às 13h30 e 
às 16h.  
Biblioteca Vicente de Carvalho. 

Rua Guilherme Valência, 210 – Conjunto 
Residencial José Bonifácio. 
 

Dia 17 de março, sábado às 14h e 
às 16h.  
Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda. 
Rua Victório Santim, 44 – Itaquera. 

 

Dia 20 de março, sábado às 10h e 
às 14h.  
Biblioteca Menotti Del Picchia. 

Rua São Romualdo, 382 – Limão. 
 

Dia 22 de março, sexta às 11h e às 

14h.  
Biblioteca Vicente Paulo Guimarães. 
Rua Jaguar, 225 – Vila Curuçá Velha. 

 

Dia 27 de março, terça às 11h e às 
14h30.  
Biblioteca Cora Coralina. 

Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 - 
Guaianazes. 
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Dia 28 de março, quarta às 14h e 

às 16h.  
Biblioteca Érico Veríssimo. 
Rua Diógenes Dourado, 101 – Jaraguá. 

 

Dia 29 de março, quinta às 11h e 
às 14h30.  
Biblioteca Vinícius de Moraes. 

Rua Jardim Tamôio, 1119 – José 
Bonifácio. 

 
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 21 de março, quarta às 10h30, 

11h, 11h30, 14h, 14h30 e às 15h.  
Casa de Cultura Ipiranga – Chico 
Science. 

Avenida Presidente Tancredo Neves, 

1265 – Vila Moinho Velho/Ipiranga. 

 
Dia 22 de março, quinta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e às 

14h30.  
Casa de Cultura Santo Amaro. 
Praça Doutor Francisco Ferreira Lopes, 

434 – Santo Amaro. 
 

Dia 23 de março, sexta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e às 
14h30.  
Casa de Cultura São Miguel. 
Rua Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso. 

 
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 
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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 
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. 

 
CIA. TEATRO DE 
INVESTIGAÇÃO 

 

A FEIRA DE CHICO, GONZAGA 
E JACKSON  
 
60 min. | Gratuito. 
 

Reunindo as obras do Mestre da 
Dramaturgia Chico de Assis, do 
Rei do Baião Luiz Gonzaga e do 
Rei do Ritmo Jackson do 
Pandeiro na poética do Teatro-
Baile! 
É Chico de Assis, é Teatro! 

É Gonzaga e é Jackson, é Baile! 
É Cia. Teatro da Investigação! 
É Teatro-Baile! 

Há 15 anos (R) existimos pela 

identidade! 
 
Dias 01, 02 e 03 de março, sexta e 
sábado às 20h e domingo às 16h. 
Sede CTI. 

Rua Oti, 212 – Vila Ré. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

ESTELAR DE TEATRO 
 
SEMINÁRIOS DE VOZ 

FEMININA - ESTRATÉGIAS NA 
DISPUTA PELO IMAGINÁRIO 
 
90 min. | Gratuito. 
  

No que o olhar da mulher, 

acostumado à transgressão e a 
encontrar brechas para sua 
expressão, pode ajudar uma 
cena e uma sociedade a se 
reinventarem? Com o intuito de 
provocar o pensamento, 
compartilhar saberes e a troca 
de opinião em ambiente público, 

a Estelar de Teatro realiza as 
ações de reflexão: “Seminários 
de voz feminina- Estratégias na 
disputa pelo imaginário”: 
encontros públicos gratuitos com 
provocadoras do campo das 
artes para a reflexão sobre o 

imaginário, a voz feminina e as 

estratégias de ocupação da 
vida e dos espaços públicos por 
subjetividades alternativas. 
Reuniremos mulheres nos campos 
das artes e do pensamento para 
dividir suas experiências em 
conversa com o público sobre 
temas como a presença da 

mulher na história do teatro 
brasileiro, no pensamento, na 
política, bem como a mulher na 
cena contemporânea e suas 
invenções de linguagem. E ainda 
para refletirmos juntos sobre os 
mecanismos nefastos de 

ocupação de nosso imaginário. 
O encontro será com Dulce Muniz 
para falar sobre a mulher na 
vida política e resgatar a 
memória de Heleny Guariba, 
atriz assassinada pela ditadura 
militar. 
 
Dia 08 de março, quinta às 20h.  
Teatro Estelar. 
Rua 13 de maio, 120 – Bela Vista. 

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA DA 

ESTELAR DE TEATRO NO CEU 
ARICANDUVA 
 
90 min. | Gratuito. 
  

Dia 1 - Intercâmbios com a 

comunidade a partir de nossa 
produção artística: a estreia do 
juvenil “Invasores de Sistemas”, 
seguidos de debate e encontros 
artístico-pedagógicos com as 
mulheres (jovens e adultas) da 
região. Buscaremos criar as 
condições de uma vivência 

artística e reflexiva 
compartilhada. Neste encontro, 
trabalharemos criativamente 
histórias das participantes 
através de diversos materiais-
provocadores. Estes encontros 
artístico-pedagógicos culminarão 

em uma ação artística reunindo 
Estelar de Teatro e CIDADÃS NA 
SUA ELABORAÇÃO E 
PERFORMANCE.  
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Dia 2 - Intervenções urbanas 

“Histórias Invisíveis – A voz 
feminina nas ruas”, uma parceria 
da Estelar de Teatro e cidadãs 
interessadas para levar histórias 
de mulheres contemporâneas 
silenciadas às ruas. Essa ação 
faz parte de nossa pesquisa 
desde 2016 e através dela 

discutimos em praças públicas 
das mais diversas regiões 
violências, abusos, mas também 
histórias de potência. O material 
colhido é fundamental para a 
criação de Matriarcado de 
Pindorama, razão pela qual 

prevemos continuidade do 
processo. 
Neste mesmo dia, para dar mais 
um passo no diálogo com a 
comunidade, apresentaremos 
Frida Kahlo- Calor e Frio, 
seguido de debate em que 
refletiremos sobre as questões 

surgidas nas ações da mini 

residência ou na fricção das 

mulheres com a peça. 
 
Dias 23 e 24 de março, sexta e 
sábado a partir das 11h.  
CEU Aricanduva. 

Avenida Aricanduva – Aricanduva. 

 

GRUPO ESPARRAMA 
 
EXPOSIÇÃO "NAVEGAR – 
UMA EXPEDIÇÃO POR 
IMAGINÁRIOS" 
 
Livre. | Gratuito. 
 

Uma exposição sobre o que as 
crianças pensam sobre a cidade! 
Exposição criada no formato de 
um grande barco, 
metaforicamente utilizado 

pelo Grupo Esparrama para 
navegar por São Paulo junto 
com três artistas (Daniel Viana – 
Poeta, Sissy Eiko – Fotógrafa e 
Marina Faria – Ilustradora) e 

descobrir o que as crianças 

pensam sobre a cidade. 
O projeto foi construído durante 
vivências de escutas com crianças 
de três territórios diferentes: CEU 
Heliópolis, Ocupação Hotel Lord 
Palace e EMEI Gabriel Prestes. 
O resultado destes momentos de 
trocas verdadeiras é o que o 

grupo pretende compartilhar 
através desta exposição 
interativa.  
 
De 21 de janeiro a 04 de março, 
segunda à sexta das 10h às 18h; 

sábados e domingos das 15h às 
18h. 
Centro de Convivência Waly Salomão – 
Complexo Cultural Funarte SP. 

Alameda Nothmann, 1058 – Campos 
Elíseos. 
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CIA. TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 

INTERCÂMBIO ARTÍSTICO 

 
Gratuito. 
  

A Cia. Teatro Documentário, em 
parceria ao Grupo Pandora de 
Teatro, propõe uma prática na 

qual a vizinhança do Cine Teatro 
Pandora - Ocupação Artística 
Canhoba é convidada a relatar 
histórias do bairro. 
 
Dia 06 de março, terça das 16h às 
17h30. 
Cine Teatro Pandora - Ocupação 
Artística Canhoba. 
Rua Canhoba, 200 – Vila Fanton/Perus. 

 
PALESTRA 
 
Gratuito. 
  

A Cia. Teatro Documentário, em 
parceria ao Grupo Pandora de 

Teatro, convida todos para 

palestra com a Professora 
Doutora Ana Cláudia Marques - 
Departamento de Antropologia 
da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo 
(FFLCH/USP) sobre Memória e 
Cidade. 

 
Dia 10 de março, sábado das 
11h30 às 15h. 
Cine Teatro Pandora - Ocupação 

Artística Canhoba. 
Rua Canhoba, 200 – Vila Fanton/Perus. 

 
COMPARTILHAMENTO DE 
AÇÕES ARTÍSTICAS 

 
Gratuito. 
  

A Cia. Teatro Documentário, em 
parceria ao Grupo Pandora de 
Teatro, propõe diferentes ações 

artísticas de natureza teatral em 
Perus. A abordagem das 
propostas gira em torno de 

pequenas histórias do Bairro de 

Perus sobre a relação de 
moradores com seus animais que 
podem revelar algo até então 
esquecido sobre a própria 
dinâmica da cidade de São 
Paulo. 
 
Dia 17 de março, sábado das 19h 

às 21h. 
Cine Teatro Pandora - Ocupação 
Artística Canhoba. 

Rua Canhoba, 200 – Vila Fanton/Perus. 
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ESPETÁCULOS 
 

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. 
 
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.  

 
O BURACO D’ORÁCULO 

 
PELAS ORDENS DOS REIS QUE 
PEDE SOCORRO  

 
50 min. | Gratuito. 
 
O espetáculo é uma intervenção 
urbana, um mosaico de poemas 
extraídos da obra de Ray Lima 
que foram costurados 
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dramaturgicamente a partir do 

conceito da cenopoesia: 
expressão artística que mistura 
imagens, gestos, canções e 
palavras na composição de uma 
mesma expressão artística. Os 
fragmentos poéticos que 
permeiam a encenação 
convergem para um tema 

central: a séria questão político-
social da disputa de poder. 
Em cena, os atores interpretam 
poemas em formato de cenas, 
de poesia teatralizada que 
transita com leveza entre o 
cômico e o dramático, 

provocando o espectador, seja 
pela sutileza poética ou pela 
contundência dos temas sociais.  
 
Dia 02 de março, sexta às 20h30.  
Casa de Cultura Salvador Ligabue – 

Biblioteca. 
Largo da Matriz, S/N – Freguesia do Ó.  

 
Dia 03 de março, sábado às 19h.  
Comunidade Quilombaque. 
Travessa Cambaratiba, 05 – Perus.  

Dia 04 de março, domingo às 17h.  
Arsenal da Esperança. 
Rua Doutor Almeida Lima, 900 – Bresser.  

 
Dia 09 de março, sexta às 16h.  
CDC Vento Leste – Clube da 
Comunidade. 

Rua Frederico Brotero, 60 – Cidade 
Patriarca.  

 
Dia 10 de março, sábado às 16h.  
Ocupação Artística Canhoba. 
Rua Canhoba, 299 – Vila Fanton.  

 
Dia 11 de março, domingo às 16h.  
Ocupação Casa no Meio do Mundo.  
Rua Itamonte, 2008 – Jardim Brasil.  

 
Dias 15 e 16 de março, quinta e 
sexta às 17h.  
Largo São Bento. 

Largo São Bento – Centro.  

 
Dia 17 de março, sábado às 17h.  
Cine Campinho. 
Rua Alessio Prates, S/N – Jardim 
Bandeirantes.  

 
Dia 18 de março, domingo às 16h.  
Conjunto Residencial Prestes Maia.  

Praça José Ribeiro Carvalhais, S/N – 
Cidade Tiradentes.  

Dias 22 e 23 de março, quinta e 

sexta às 17h.  
Largo São Bento. 
Largo São Bento – Centro.  

 
Dia 24 de março, sábado às 19h.  
Centro Cultural Arte em Construção. 

Avenida dos Metalúrgicos, 2100 – 
Cidade Tiradentes.  

 
Dia 25 de março, domingo às 17h.  
Sarau Pretas Peri.  
Rua Manuel Álvares Pimentel, 432/442 – 

Itaim Paulista.  
 

CIA. DE COPAS 
 

MEU AMIGO INVENTOR 
 
60 min. | Livre. |Gratuito.  
 
Caterina, uma garotinha que 
vive sozinha e sem amigos, 
passa o dia inventando trecos e 
cacarecos. Um dia testa uma de 

suas maiores invenções e o 
improvável acontece. Leonardo 
Da Vinci, num inexplicável 
acontecimento quântico, é 
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transportado para o futuro bem 

quando inventava e testava sua 
máquina de andar. Juntos, 
Leonardo e Caterina descobrem 
a importância da criação, da 
brincadeira, da persistência, do 
respeito e da amizade. 
 
Dias 06, 07 e 08 de março, terça, 

quarta e quinta às 10hs e às 15hs. 
CEU Uirapuru.  
Rua Nazir Miguel, 849 – Jardim Paulo VI. 

 

Dias 13 e 14 de março, terça e 
quarta às 10hs e às 15hs. 
CEU Campo Limpo.  

Avenida Carlos Lacerda, 704 – 
Pirajussara. 
 

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.  
 
Dia 02 de fevereiro a 11 de março, 
sextas e sábados às 21h e 
domingos às 20h. 
Centro Cultural São Paulo – CCSP. 
Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade. 
 

 
 
 

 

KIKO RIESER 
 

AMARELO DISTANTE 
 
60 min. | 14 anos | Gratuito. 
 

O espetáculo fala de 

descobertas, solidão e dor. 
Baseada em dois contos do 
escritor gaúcho Caio Fernando 
Abreu (“Lixo e purpurina” e 
“Anotações sobre um amor 
urbano”), a peça apresenta a 
busca pelo autoconhecimento 
através da história de um jovem 

e suas experiências em terras 
estrangeiras. 
 
Dias 06 e 07 de março, terça e 
quarta às 20h. 
CEU Jaguaré. 

Avenida Kenkiti Simomoto, 80 – Jaguaré.  
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

O BURACO D’ORÁCULO 
 
CAFÉ TEATRAL 
 

Gratuito. 
 
Atividade formativa realizada 
pelo Buraco d´Oráculo para 
debater temas relacionados ao 
seu fazer artístico. Para este 
Café Teatral, faremos um 
debate sobre os procedimentos 

para a construção do espetáculo 
“Pelas ordens do Rei Que pede 
Socorro”, e do envolvimento do 
grupo com a Cenopoesia. 
Teremos a presença do poeta 
Ray Lima como provocador do 
debate.  

 
Dia 26 de março, segunda às 19h.  
Casa de Cultura Ermelino Matarazzo. 
Avenida Paranaguá, 1633 – Jardim 

Belém. 
 

ROGÉRIO NAGAI 
 

CICLO DE PALESTRAS – ROSA 
DE HIROSHIMA E ETNICIDADE 
EM CENA 
 
Gratuito. | Inscrições em 
@SobreviventesPelaPaz. 
 

Rosa de Hiroshima e Etnicidade 
em cena é um ciclo de palestras 
que compõe o processo de 
pesquisa da montagem do 
espetáculo “O Legítimo Pai da 
Bomba Atômica”, pretende 
embasar as investigações sobre 
questões políticas, históricas e 

técnicas da criação da bomba, 
os usos da energia nuclear na 
atualidade, além de contribuir 
com um importante debate 
sobre questões de etnicidade 
pois o espetáculo trará 
personagens reais de diversas 

nacionalidades interpretados 
por atores nipo-descendentes. 
Os temas serão: 

 

02 de março – “Identidade e 
Etnicidade Asiática”, com Laura 
Ueno e Lais Miwa Higa. 
 
09 de março – “A Segunda 
Guerra e o contexto histórico 
político e social da Bomba 
Atômica”, com Francisco 

Alambert. 
 
16 de março – “Os bastidores 
da construção da primeira 
bomba atômica”, com Thiago 
Almeida e “O dilema brasileiro: 
investir ou não em novas usinas 

nucleares?”, com Célio Bermann. 
 
23 de março – “Militância 
antinuclear no mundo”, com 
Chico Whitaker. 
 
30 de março – “O que vi e 
como sobrevivi a Hiroshima” com 

os sobreviventes Takashi Morita, 
Junko Watanabe e Kunihiko 
Bonkohara. 
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De 02 a 30 de março, sábados às 
20h. 
Barco Cultural. 
Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 

426 – Pinheiros. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA CARNE AGONIZANTE 
 

NÃO TIVE TEMPO PARA TER 
MEDO 
 

50 min. | Livre. | Ingresso: um quilo 
de alimento não perecível.  

 
Ter a oportunidade de poder 
transformar Carlos Marighella 
em dança, tem uma dimensão 

muito significativa e simbólica 
para a Cia. Carne Agonizante, 
pois reafirma mais uma vez o 
ativismo artístico e político do 
grupo na dança brasileira. 
Seu modo de produzir tem a 
intenção de apontar e 

escancarar questões políticas e 
sociais, que habitam em uma 
sociedade cada vez mais 
seduzida pelo capitalismo, pelos 
encantos do fascismo, pelo 

consumo banal, entretenimento 

midiático e instantâneo. 
Em prol de uma revolução 
popular contra as elites e os 
donos do capital que pudesse 
libertar e transformar o indivíduo 
em agente de seu próprio 
destino, Marighella desafiou o 
poder doutrinador e opressor do 

Estado.  
Ao propor a quebra de um 
paradigma ainda escravocrata e 
perverso mantido pela Casa 
Grande, construído para 
preservar as desigualdades 
sociais em um país dividido em 

castas, o “mulato baiano” como 
se autodefinia, tornou-se o 
inimigo número um da ditadura 
militar brasileira, sendo caçado e 
assassinado pelo DOI-CODI, 
numa emboscada em 4 de 
novembro de 1969 na capital 
paulista. 

A pesquisa e criação se 
dedicaram ao espírito 

indomável, incorruptível, poético 

e humano de Marighella, 
também trazendo para a cena a 
brilhante energia libertária e 
sensível de Clara Sharf, amante 
e companheira de luta até o 
final da vida do guerrilheiro.   
Ao apresentar NÃO TIVE TEMPO 
PARA TER MEDO, a Cia. Carne 

Agonizante assume uma vez mais 
o compromisso de criar, através 
da dança, um modo de 
perceber, refletir e encarar o 
mundo. “Um herói precisa 
sangrar e morrer para que seus 
ideais permaneçam” 

 
De 8 de março a 8 de abril, quinta à 
sábado às 20h e domingo às 19h.  
Kasulo Espaço de Cultura e Arte. 
Rua Sousa Lima, 300 - Barra Funda. 
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GRUPO VÃO 
 

FIM 
 

50 min. | Livre. | Gratuito.  

 
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 nova direção cuja 
distância não sabemos. Estar só e 
junto ao mesmo tempo. 

 
De 30 de março a 1 de abril, sexta 
e sábado às 21h, domingo às 19h. 
Teatro Municipal da Mooca Arthur 
Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca. 
 

Dia 15 de março, quarta às 20h.   
Centro de Formação Cultural Cidade 

Tiradentes. 
Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Cidade 
Tiradentes. 
 

 

H.U.L.D.A 
 

60 min. | Livre. | Gratuito.  

 
H.U.L.D.A é homenagem aos 40 
anos da Cisne Negro Cia de 
Dança, com direção do 
renomado diretor teatral Jorge 
Takla, música de André Mehmari 
e coreografia de Dany 
Bittencourt e Rui Moreira. 

 
Dias 2, 3 e 4 de março, sexta às 

16h e 21h; sábado às 17h e 22h; 
domingo às 19h.  
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
NOVOS VENTOS E A FLOR DA 
PELE 
 
60 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 9 de março, sexta às 14h30.  
Fábrica de Cultura Vila Curuçá. 
Rua Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru. 

 
 

CISNE NEGRO CIA. DE 
DANÇA 

RAÇA CIA. DE DANÇA 
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Dia 16 de março, sexta às 14h30.   
Fábrica de Cultura de Sapopemba. 
Rua Augustin Luberti, 300 – Fazenda da 
Juta. 

 

Dias 23 e 25 de março, sexta às 
21hrs e domingo às 19h. 
Teatro Arthur Azevedo. 

Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca. 

 
BALLET STAGIUM - 46 ANOS 
DE EXISTÊNCIA E RESISTÊNCIA 

 
60 min. | Livre. | Gratuito. 

 
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. 
A Cia. Ballet Stagium apresenta 

o espetáculo “O canto da Minha 

Terra” no Teatro Arthur Azevedo 
e o espetáculo “Choros e 
Batucadas” nos teatros Cacilda 
Becker e Alfredo Mesquita. 
 
Dias 02, 03, 04, 09, 10 e 11 de 
março, sextas e sábados às 21h e 

domingos às 21h.  
Teatro Arthur de Azevedo. 
Rua Paes de Barros, 955 – Mooca. 

 
PIPANDO...ONDE DORMEM OS 
PÁSSAROS 
 
Livre. | Grátis. 
 

O Núcleo Pedro Costa Cia. De 
Dança reestreia o espetáculo 
Pipando... Onde dormem os 
pássaros, contemplado pelo 22º 
Programa de Fomento à Dança 
para a Cidade de São Paulo. 
Após 07 anos, a Cia retoma sua 

pesquisa nos espaços ocupados 

da chamada Cracolândia,  que 

levou os intérpretes-criadores a 
investigarem as complexidades 
de um ambiente inóspito, 
permeado de violência, opressão 
e de renúncia a qualquer 
autoestima, onde circulam 
identidades distintas, 
deformadas pelo poder voraz 

da droga. Percebendo como 
esses estímulos reverberavam em 
seus corpos, o grupo chega a 
uma dramaturgia corporal que 
potencializa os movimentos para  
comunicar através da dança. O 
resultado é uma criação 

coreográfica contemporânea, 
que dialoga com a vídeo-dança, 
hip-hop, contato e improvisação. 
Ao final do espetáculo, serão 
apresentados os caminhos 
percorridos na pesquisa 
realizada pelo grupo com vistas 
a estimular o debate e a 

reflexão sobre o tema, além do 
conteúdo específico que envolve 

BALLET STAGIUM 

NÚCLEO PEDRO COSTA 
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a prática artística. O espetáculo 

tem direção e concepção do 
bailarino e coreógrafo Pedro 
Costa. 
 
Dias 01, 02 e 03 de março, quinta, 
sexta e sábado às 19h.   
CRD - Centro de Referência da Dança da 
Cidade de São Paulo. 
Baixos do Viaduto do Chá, s.n. – Centro. 

 

 
INTUIÇÃO 
 
50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
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? 
 
Dias 09, 10 e 11 de março, sexta e 
sábado às 21h e domingo às 19h.   
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana. 

 
 

 

O ETERNO VOO DE DR. 
FAUSTROLL NA CLAREZA 
OBSCURA DO AR 
 
110 min. | Livre. | Gratuito. 
 

Criado a partir do mito de Dr. 
Fausto, visitado pelo escritor 
Johann Wolfgang von Goethe 
nas obras Zero, o 01 e o 02 - Dr. 
Faust, escritas ao longo de sua 
vida e desenvolvido depois por 
Alfred Jarry em Dr. Faustroll, 

publicado postumamente em 
1911, a história do novo 
espetáculo da Cia Corpos 
Nômades é centrada no 
personagem “fundador” da 
Patafística (ciência das soluções 
imaginárias e das leis que 
regulam as exceções), que 

nasceu com 63 anos. O Eterno 
Voo de Dr Faustroll na Clareza 
Obscura do Ar – Uma Incrível 

CIA. BALLET EDUCARTE 

CIA. CORPOS NÔMADES 
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Navegação no Bingo da 

Sociedade Secreta da Patafísica 
estreia dia 10 de março, 
sábado, às 21h, no Espaço 
Cênico O Lugar. 
Para elaborar esse espetáculo, a 
Cia. Corpos Nômades contou com 
o importante aporte do  20º 
Programa Municipal de Fomento 

à Dança de São Paulo, 
Secretaria Municipal de Cultura 
de SP; e para as atividades dos 
dez anos do Espaço Cênico O 
LUGAR, com a parceria do “O 
Boticário na Dança”, através do 
Proac ICMS, Secretaria da 

Cultura do Estado de São Paulo 
e Governo de São Paulo. 
 
De 10 a 22 de março, sábados às 
21h e domingos às 19h30.   
Espaço Cênico O LUGAR (sede da Cia. 

Corpos Nômades). 
Rua Augusta, 325  - Consolação. 

 

 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA DA VILA 
 

INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO 
CULTURAL CASA DA VILA 

 
Livre. | R$ 15 

 
O Espaço Cultural Casa da Vila 
já deu início ao próximo evento 
que acontecerá nos dias 10 e 11 
de março. Um fim de semana 

intenso, cheio de energia e troca. 
Não fique de fora dessa! Nesses 
dois dias teremos workshops de 
dança, bate-papo, festa, um 
evento completo.  
A Casa tem como função realizar 
atividades diversas ligadas ao 

meio artístico, entre outras 
manifestações culturais de 
modalidades híbridas. Sua ideia 
está diretamente associada a 
proposta de família: um lugar 
construído entre paredes com o 

intuito de aglomeração urbana 

fundamental para a existência 
em conjunto. Partindo dessa 
identidade acolhedora, o espaço 
surgiu para que possamos 
desenvolver nossos estudos, 
pesquisas, ensaios, encontros, 
conversas, aulas e outras 
linguagens a partir de saraus, 

festas, conversas, oficinas, aulas, 
shows, etc. 
 
WORKSHOPS  
Dias 10 e 11 de março, sábado das 
13hrs às 17hrs30, domingo das 10 

h às 16h.   
 
JAM 
Dia 10 de março, sábado às 18hrs.   

 
BATE -PAPO  
Tema: Espaços Culturais 
Alternativos 

Dia 11 de março, domingo às 
16h15.   
Espaço Cultural Casa da Vila. 
Avenida Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, 943B - Vila Guarani. 



FOMENTO À DANÇA  
ACONTECE EM MARÇO/2018 

   

                                       
                                                     

 
MOSTRA LUGARIZAÇÃO 2017 
EM 2018 
 
150 min. | Livre. | R$20 inteira e 
R$10 meia. 

 
Uma boa oportunidade para o 
público interessado em pesquisa 
coreográfica, conferirem as 
inquietações das artistas 
selecionadas nesta edição: 
Gabriela Branco, Leticia 

Rodrigues, Lilian Wiziack, Luisa 
Coser e Maria Basulto, que 
apresentarão em uma mesma 
noite suas experimentações 
corporais. Logo após as 
apresentações ocorrerá um bate-
papo com as artistas, tendo como 

mediação de João Andreazzi 
(diretor artístico do Espaço 
Cênico O LUGAR e da Cia. 
Corpos Nômades). 
 

Dia 22 de março, quinta das 20hrs.   
Espaço Cênico O LUGAR (sede da Cia. 
Corpos Nômades). 
Rua Augusta, 325  - Consolação. 

 
WORKSHOP ASAS DO MAR - 
ARTE DA PRESENÇA COM 
SÔNIA MOTA 
 
240 min. | Livre | Grátis: Inscrições 
pelo e-mail: 

ciacorposnomades@gmail.com - com 
o assunto Workshop Sônia Mota e 
uma carta de interesse, até dia 
11/03/2018.  

 
Neste workshop será abordado 
“A Arte da Presença” que  é uma 
proposta de dança desenvolvida 
por Sônia Mota a partir de 
questionamentos pessoais 
referentes a algumas posturas 

das técnicas clássica e moderna 
da dança, conjugados com ideias 
e conceitos de Alexander Rowen, 
Ana Rolf, Fritjof Capra e Ken 
Dichtwald. A técnica ainda 
passeia por dicas amorosas de 

grandes amigos, da sua empatia 

pela filosofia Zen e do seu 
profundo desejo de integrar 
corpo, mente e espírito no ato de 
dançar. Em vez de criar uma 
nova linguagem, Sônia 
preocupou-se mais em 
transformar, restaurar, 
readaptar, reorganizar os 

códigos clássicos e modernos da 
dança. Sem ser uma técnica da 
improvisação, Arte da Presença 
improvisa com as regras do 
dançar. Sem ser meditação, 
acentua a maneira individual de 
dançar do dançarino. Respeita-

se mais os conceitos de dinâmica, 
textura e individualidade do 
movimento que a forma em si.   
 
Dia 14 de março, quarta das 18hrs 
às 22h.   
Espaço Cênico O LUGAR (sede da Cia. 
Corpos Nômades). 
Rua Augusta, 325  - Consolação. 
 

CIA CORPOS NÔMADES 
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ESPETÁCULOS 
 

ABRACIRCO 
 

CIRCO SPADONI 
 

90 min. | Livre. | R$20 inteira  R$10 

meia.  

 
The Magic Of The Circus é um 
espetáculo de circo tradicional 
com malabaristas, equilibristas, 
contorcionista, palhaços, 

acróbatas, trapezista e muito 
mais. Apresentando ao público a 
verdadeira Magia Do Circo 
Tradicional. 
 
De 16 de fevereiro à 18 de março, 
quartas à sexta às 20h30; sábado e 

domingo às 16hs e 20h30. 
Circo Spadoni – Estacionamento Extra 
Mooca. 

Rua Javari 403 com a Rua dos Trilhos – 
Mooca. 

 

 

 

 
PELO CANO  
 

60 min. | Livre. | Gratuito.  

 
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. Os 

trabalham 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 6 de março, terça às 11h.  
CEU Meninos. 
Rua Barbinos, 111 - São João Clímaco. 
 

NÚCLEO DESASTRE 
 

ESPETÁCULO NÖ 
 
Livre. 
 

Uma cena tecida de várias 

memórias. Cheias de nó, cheias 
de nós. Nó, um laço apertado 
feito por fios. É vínculo e também 
impedimento e dificuldade. Nö, 
que em húngaro significa mulher. 
 
Dias 1 e 2 de março, quinta e sexta 

às 21h. 
Centro Cultural da Juventude. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – 
Vila Nova Cachoeirinha. 

CIA. PELO CANO 
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Dias 3 e 4 de março, sábado às 
16h, e domingo às 19h. 
Teatro Flávio Império. 

Rua Professor Alves Pedroso, 600 - 
Cangaiba. 
 

Dias 15 e 16 de março, quinta e 

sexta às 20h. 
CEU Campo Limpo. 
Avenida Carlos Lacerda, 704 - 

Pirajussara. 
 

Dias 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de 
março e 1 de abril, sábados e 

domingos. 
Espaço Núcleo Desastre. 
Rua Doutor Ribeiro de Almeida, 167. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA DO RELATIVO 
 
 

OFICINA – MASTER CLASS DE 

MALABARISMO E 
MANIPULAÇÃO DE OBJETOS 
COM TOMI SOKO 
 
240 min. | Livre. | Gratuito. 
  

O encontro é voltado à 
investigação de diferentes 
técnicas de malabarismo e 
manipulação de objetos, 
buscando criar novos caminhos 
para o desenvolvimento de 
trabalhos cênico-artísticos. Os 
participantes serão instigados a 

explorar uma linguagem pessoal 
e a buscar universos particulares 
de expressão, favorecendo a 
criação de cenas, números e 
espetáculos singulares. 
 

Dia 8 de março, quinta às 11h30, 

às 15h30. 
Galpão do Circo. 
Rua Girassol, 323 - Vila Madalena. 
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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. 
 
 
 

De 2 de março, sexta, às 19:30hs.  
CEU Jaçanã.  
Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - 
Jd.Guapira. 

 
De 10 de março, sábado, às 20hs.  
Casa de Cultura Freguesia do Ó Salvador 
Ligabue. 
Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 

215 – Freguesia do Ó. 
 

De 24 de março, sábado, às 20hs.  
Casa de Cultura Vila Guilherme Casarão.  
Rua Óscar da Silva, 110 – Vila Guilherme. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 
MULHER RASTAFARI QUEM 

A ACHARÁ? 
 

EXPRESSÃO CORPORAL - 
RITMOS AFRICANOS 
 
120 min. | Gratuito. 

 
O workshop tem como objetivo 
disseminar e resgatar nossa 
ancestralidade por meio da 
dança. Uma oficineira irá 
apresentar ritmos de algumas 

etnias de África. 
 
Dias 25 de março, domingo às 
15hs. 
Casa de Cultura Municipal de Santo 

Amaro Manoel Mendonça. 
Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 – 
Asnto Amaro. 
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REGGANDO VIDAS 
 

WORKSHOP BATERIA & 

PERCUSSÃO REGGAE 
 

90 min. | Gratuito. 

 
O workshop tem como objetivo 

apresentar os diferentes estilos 
dentro do ritmo reggae, 
promovendo a familiarização da 
plateia com os instrumentos, 
apresentando e mostrando na 
prática como são tocados em 
cada estilo, em que momento 
usá-los, apresentando técnicas e 

dicas.  
 
O workshop é ministrado pelo 
baterista Kleberson Luiz e 
percussionista Sábia Nascimento, 
acompanhados dos demais 
integrantes do Alma Livre (Alves, 

Naldinho, Chico e Paulo 
Vigilatto) e promove, incentiva e 
desperta na plateia o interesse 
pelo conhecimento musical de 

uma nova perspectiva, mais 

prática, menos filosófica e mais 
didática. 

 
Dias 31 de março, sábado às 14hs. 
Casa de Cultura Tremembé. 
Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190 

– Tremembé. 
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ESPETÁCULOS 
 

FILAFRO CHAMBER 
ORCHESTRA 

 
VIVA CHIQUINHA 
GONZAGA 
 

 90 min. | Livre. | Gratuito.  
 
Com o objetivo de celebrar 
os 170 anos de nascimento 

de Chiquinha Gonzaga 
(1847-1935), a FILAFRO 
pretende realizar 3 concertos 
didáticos denominado “Viva 

Chiquinha Gonzaga”. A 
importância da compositora, 
pianista e regente brasileira 
é enorme para cultura 

musical brasileira. Ela foi a 
primeira mulher a reger uma 
orquestra no Brasil e autora 
da primeira marchinha de 

carnaval "Ó abre alas". O 
sucesso de suas composições 
alcançou o mundo, e a tornou 
famosa e motivo de grande 

orgulho para os brasileiros. 
No repertório teremos 
composições de Chiquinha 
Gonzaga e de outros 
compositores brasileiros 

influenciados por sua música, 
entre eles: Ernesto Nazareth, 
Pixinguinha, Guerra Peixe e 
Josoé Polia. Um espetáculo 

com ritmos tradicionais e 
híbridos brasileiros para não 
ficar parado. 
 
Dia 09 março às 21h e dia 11 de 
março às 17h.  
Teatro Olido. 

Avenida São João, 473, Térreo - 
Centro, São Paulo. 

 
Dia 10 de março às 21h. 
Teatro Décio de Almeida Prado. 

Rua Cajuba, 45 - Itaim Bibi, São Paulo.  
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RICARDO DUTRA E 
QUINTETO ARALUME 

 
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 originou-se um 
repertorio inédito, que mescla 

a atmosfera mística do 

trovador contemporâneo com 
o encantamento virtuoso da 
música de câmara.  
 
Dias 24 e 25 de março, sábado 
às 21h e domingo às 19h. 
Teatro Alfredo Mesquista.  

Avenida Santos Dumont, 1770 – 
Santana.  

 
CHORONAS SAMPA 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. 
 
Show de lançamento do 
quarto CD das Choronas. 

Grupo de choro feminino com 
mais de 20 anos de carreira. 
 
Dia 3 de março, sábado às 21h.  
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 – 

Santana. 
 

Dia 9 de março, sexta às 20h.  
Sala Olido – Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 – Centro.  

 

EAEO AO VIVO 2018 
 
CHIMPANZÉ CLUBE TRIO – 
LANÇAMENTO ZERÂNIA 
 

Livre. | Gratuito. 

CHORONAS 
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O show será a trilha sonora 
de Zerânia, um espaço-tempo 
ficcional surgido após o limite 
das relações entre os seres 

humanos com o seu planeta de 
origem. É o ouvinte quem vai 
construir a sua própria 
Zerânia, a banda apenas 

sugere a trilha sonora. 
 
Dia 24 de março, sábado às 
21hrs. 
EAEO Records.  
Rua Paulistânia, 66 – Sumarézinho 

 

 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 
WOMEN’S MUSIC EVENT 

 
WOMEN’S MUSIC EVENT 
[PALESTRA] 
 
70 horas. | R$ 40 ingresso 
individual CCSP | R$ 150 

ingresso para toda a 
programação (4 Eventos).  
  
Women's Music Event em sua 

segunda edição em formato 
conferência, discute assuntos 
no mercado musical em 12 

painéis, 9 workshops e 16 
shows. 
 
Dias 16, 17 e 18 de março, das 12h às 

20h. 
Centro Cultural São Paulo 

Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade. 

 

MÚSICA DO CÍRCULO 
 
V SAMPA CIRCLESONGS 

[ENCONTRO] 
 
Livre. | Gratuito. 
 

Circlesong (Canto Circular) é 
um termo cunhado por Bobby 
McFerrin para descrever a 
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improvisação no momento de 
texturas vocais coletivas. O 
projeto "Sampa Circlesongs" é 
uma ponte entre a 

comunidade paulista, ligada à 
improvisação e a prática dos 
Circlesongs disseminada em 
todo o mundo e contará com 

vivências, oficinas e  
apresentações. Essa edição 
conta com o convidado 
internacional Joey Blake 

(EUA), a fantástica equipe de 
Sampa: Barulho Max, Lenna 
Bahule (Moçambique), Pedro 
Consorte, Pedro Iaco, 
Ritamaria, Ronaldo Crispim e 

Zuza Gonçalves, além de 
Corais convidados. 

 
Dias 18 e 19 de março, domingo 

e segunda às 16h;  
Dias 20, 21, 22 e 23 de março,  
às 19h; 

Dia 24 de março, às 16h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 – Centro.  

 

Dia 25 de março, domingo às 

11h. 
Praça Victor Civita 
Rua Sumidouro, 580 - Pinheiros. 

 


