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ESPETÁCULOS 
 

TEATRO VENTOFORTE 
 

MISTÉRIO DO FUNDO DO POTE 
OU COMO NASCEU A FOME 
[ESTREIA] 
 

100 min. | Gratuito. 

 
“O Mistério do fundo do pote, ou 
como nasceu à fome”, um texto 
criado em 1988 e foi editado em 
2007. Este é um espetáculo 
juvenil porque fala de processos 
de transformação de alguns 
jovens, com mudanças que vão 
acontecendo na cidadezinha de 
Três Saudades. 
 
De 05 a 27 de maio, sábado às 16h 
e domingo às 11h e às 16h. 
Teatro Vento Forte. 
Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, 150 – Itaim 
Bibi. 

 
 

LES COMMEDIENS 
TROPICALES 

 

(VER [ ] TER) À DERIVA 
 

Livre.| Gratuito. 

 
Com a proposta de criar um 
diálogo entre a arte e as imagens 
cotidianas de uma metrópole, a 
montagem invade os esses 
lugares com sons, música, 
videoartes, graffiti, performance, 
danças e ações criadas a partir 
de obras do famoso artista 
britânico Bansky. 
 
Dia 05 de maio, sábado às 15h. 
Casa de Cultura Vila Guilherme – teatro 
de rua. 
Praça Oscár da Silva, 110 – Vila 
Guilherme. 

 
 
 
 
 
 

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. 
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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 maio, quinta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Amadeu Amaral. 
Rua José Clóvis de Castro, s/n – Saúde. 

 

Dia 11 de maio, sexta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Clarice Lispector. 
Rua Jaricunas, 458 – São Paulo. 

 

Dia 16 de maio, quarta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Prestes Maia. 
Avenida João Dias, 822 – Santo Amaro. 

 

Dia 17 de maio, quinta às 10h30, 
11h, 11h30, 14h, 14h30 e 15h. 
Biblioteca Hans Christian Andersen. 
Avenida Celso Garcia, 4142 – Tatuapé. 

 

Dia 18 de maio, sexta às 10h, 
10h30, 11h, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Adelpha Figueiredo. 
Praça Ilo Ottani, 146 – Pari. 

Dia 25 de maio, sexta às 09h30 
10h, 10h30, 11h, 13h30, 14h e 
14h30. 
Biblioteca Cassiano Ricardo. 
Avenida Celso Garcia, 4200 – Tatuapé. 
 

Dia 26 de maio, sábado às 10h30, 
11h, 11h30, 14h, 14h30 e 15h. 
Biblioteca Álvaro Guerra. 
 Avenida Pedroso de Morais, 1919 – 
Pinheiros. 

 
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 18 de maio, sexta às 11h e às 
13h.  
Biblioteca Vicente de Carvalho. 
Rua Guilherme Valência, 210 – Conjunto 
José Bonifácio. 
 

Dia 19 de maio, sábado às 11h e 
às 14h.  
Biblioteca Helena Silveira. 
Rua José Viriato de Castro, 78 –  Campo 
Limpo. 

 

Dia 29 de maio, sábado às 11h e 
às 14h.  
Biblioteca Marcos Rey. 
Avenida Anacê, 92 – Járdim Umarizal. 

 

Dia 30 de maio, quarta às 10h e às 
14h.  
Biblioteca Raimundo Menezes. 
Avenida Nordestina, 780 – São Miguel 
Paulista. 
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PÁGINA MÁGICA – DOM 
QUIXOTE 
 

30 min. | Livre. | Gratuito. 

 
“Página Mágica - Dom 
Quixote”; é uma adaptação da 
Cia Pia Fraus, realizada no 
formato de Teatro de Bonecos 
que conta parte das peripécias 
de Dom Quixote, um fidalgo e 
seu companheiro e amigo Sancho 
Pança. A história se desenrola a 
partir da descoberta de um 
livro, que quando aberto traz um 
mundo de novidades e mistérios 
a serem descobertos por todos 
aqueles que embarcarem nessa 
aventura. 

 

Dia 18 de maio, sexta às 11h e às 
13h.  
Biblioteca Vicente de Carvalho. 
Rua Guilherme Valência, 210 – Conjunto 
José Bonifácio. 
 
 
 
 

Dia 19 de maio, sábado às 11h e 
às 14h.  
Biblioteca Helena Silveira. 
Rua José Viriato de Castro, 78 –  Campo 
Limpo. 

 

Dia 29 de maio, sábado às 11h e 
às 14h.  
Biblioteca Marcos Rey. 
Avenida Anacê, 92 – Járdim Umarizal. 

 

Dia 30 de maio, quarta às 10h e às 
14h.  
Biblioteca Raimundo Menezes. 
Avenida Nordestina, 780 – São Miguel 
Paulista. 

 

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 
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 
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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 03 de maio, quinta às 10h e às 
13h.  
Biblioteca Aureliano Leite. 
Rua Otto Schubart, 196 – Parque São 
Lucas. 

 

Dia 04 de maio, sexta às 11h e às 
14h.  
Biblioteca Jamil Almansur Haddad. 
Rua Andes, 491 – Guaianazes. 

 
Dia 05 de maio, sábado às 11h e 
às 14h.  
Biblioteca Cassiano Ricardo. 
Avenida Celso Garcia, 4200 – Tatuapé. 
 
 

Dia 09 de maio, quarta às 11h e às 
14h.  
Biblioteca Adelpha Figueiredo. 
Praça Ilo Ottani, 146 – Pari. 

 
Dia 10 de maio, quinta às 10h30 e 
às 14h.  
Biblioteca Vinicius de Moraes. 
Avenida Jardim Tamoio, 1119 – Conjunto 
José Bonifácio. 

 
Dia 12 de maio, sábado às 11h e 
às 14h.  
Biblioteca Monteiro Lobato. 
Rua General Jardim, 485 – Vila Buarque. 
 
Dia 13 de maio, domingo às 11h e 
às 12h.  
Biblioteca Hans Christian Ander. 
Avenida Celso Garcia, 4142 – Tatuapé.  
 
Dia 17 de maio, quinta às 11h30 e 
às 14h30.  
Biblioteca Milton Santos. 
Avenida Aricanduva, 5777 – Jardim 
Aricanduva.  
 
 
 
 
 

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 26 de maio a 10 de junho, 
sábados e domingos às 16h. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana. 

 
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 19 de maio, sábado às 15h, 
15h30, 16h, 17h, 17h30 e 18h. 
Casa de Cultura Ipiranga/ Chico Science. 
Avenida Pres. Tancredo Neves, 1265 – Vila 
Moinho Velho/Ipiranga. 

 
Dia 23 de maio, quarta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Casa de Cultura da Freguesia do Ó - 
Salvador Ligabue. 
Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 
215 – Freguesia do Ó. 

 

CIA. DO TIJOLO 
 

CANTATA PARA UM 
BASTIDOR DE UTOPIAS 
 

210 min. | 12 anos. | R$20 inteira e 
R$10 meia. 

 
Mariana Pineda foi uma heroína 
espanhola da causa liberal no 
século XIX. Foi denunciada por ter 
bordado uma bandeira para os 
liberais. Acusada de pertencer à 
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rede dos conspiradores, foi 
executada em 1831. Mariana se 
transformou em um símbolo das 
lutas por direitos e liberdades na 
Espanha. Em 1925, Federico 
García Lorca concluiu a peça, 
encenada pela primeira vez em 
Barcelona, com cenários e 
figurinos de Salvador Dalí. No 
nosso espetáculo transformamos o 
texto Mariana Pineda de 
Federico García Lorca numa 
Cantata. E nos intervalos da 
Cantata, nos seus bastidores, os 
atores da montagem (que 
representam desaparecidos 
políticos brasileiros) conversam, 
fazem cenas e cantam músicas de 
resistência, ampliando a discussão 
referente aos temas do amor, da 
liberdade e da revolução 
apresentados na cantata. 
 
De 03 a 13 de maio, quinta a 
sábado às 19h e domingo às 18h. 
Teatro de Contêiner. 
Rua dos Gusmões, 43 – Santa Efigênia. 

 

CIA. ARTHUR-ARNALDO 
 

MÁRTIR  
 

80 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 04 de maio, sexta às 20h. 
CEU Campo Limpo. 
Avenida Carlos Lacerda, 704 – Jardim 
Pirajussara.  
 
 
 

Dia 18 de maio, sexta às 15h30. 
CEU Navegantes 
Rua Maria Moassab Barbour, s/n – Parque 
Residencial Cocaia. 
 

OS SATYROS 
 

O INCRÍVEL MUNDO DOS 
BALDIOS  

 

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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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. 
 

CIA. DE TEATRO HELIÓPOLIS 
 

SUTIL VIOLENTO  
 

75 min. | Pague o quanto puder. 

 
No frenesi cotidiano, as pessoas 
correm. Não param. Mal se 
percebem. Desviam umas das 
outras, em alguns momentos se 
esbarram e, em átimos de 
atenção, reparam que há outros 
tão próximos e tão parecidos (ou 
tão diferentes?). Ali, logo ali, há 
um corpo caído no chão. Será um 
homem ou um bicho? Apenas se 
cansou ou não respira mais? 
Queria comunicar algo, mas será 
que conseguiu? Um olhar mais 
atento ao entorno começa a 
revelar abusos, agressões, 
confrontos e opressões diárias: 
formas de coerção privadas ou 
públicas.  
Os cães de guarda do capital 
alheio latem, agitados e 
inclementes. 
Engula: são as regras. 

Cale-se: são as regras. 
Retire-se: você está impedida, 
impedido de seguir adiante. 
Passe cá esta bandeira, passe cá 
essa sua soberania, esses seus 
saltos, esses seus direitos... civis? 
humanos? políticos? 
 
Mais latidos, mordidas, 
dilaceramentos. 
(Os donos do poder, contudo, 
continuam cortando a carne e 
deixando escorrer sangue entre 
os pedaços fibrosos que ainda 
resistem.) 
Sutis violências do nosso tempo; 
tão sutis que se tornam invisíveis, 
naturalizadas. E achamos tudo 
normal. "Faz parte", dizemos. E 
nem nos comovemos mais. 
 
De 05 de maio a 08 de junho, 
sábado às 20h e domingo às 19h. 
Companhia de Teatro Heliópolis. 
Rua Silva Bueno 1533 – Ipiranga. 
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SOBREVENTO 
 

TERRA [TEATRO PARA BEBÊS] 
 

35 min. | De 0 a 3 anos. |Gratuito. 

 
Uma mulher pisa na terra. Fazia 
tempo que não sentia a terra nos 
seus pés. Ao senti-la, lembra do 
carinho que brota da terra. Dela, 
desenterra os seus segredos, as 
coisas pequenas de que é feito o 
amor que cultivamos na terra. 
Inspirada na ideia de que as 
crianças costumam enterrar coisas 
que lhes são significativas, 
Sandra Vargas cria um texto que 
fala de memória, dos laços 
afetivos e do amor que está 
dentro de todos nós e que é a 
base de todo ser humano. 
 
De 21 de abril a 27 de maio, 
sábados e domingos às 14h. 
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho. 

 

ESCOMBROS 

 

60 min. | 16 anos. | Gratuito. 

 
A peça trata da destruição, da 
ruína de pessoas, de 
relacionamentos, de valores, de 
um país e do mundo. Pessoas que 
perderam tudo vagam sobre 
escombros e tentam, apesar de 
toda a desesperança que paira 
no ar, compreender como tudo se 
perdeu sem que se dessem conta. 
E buscam recompor um mundo 
que desabou e, portanto, não 
existe mais. 
 
De 21 de abril a 27 de maio, 
sábados e domingos às 20h. 
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

ESTELAR DE TEATRO 
 

SEMINÁRIOS DE 
DRAMATURGIA FEMININA 
 

Gratuito. 

 
Dando continuidade aos 
“Seminários de voz feminina- 
Estratégias na disputa pelo 
imaginário”, iniciamos a segunda 
fase de reflexões públicas, 
agora com autoras de teatro. Os 
seminários são encontros 
gratuitos com provocadoras do 
campo das artes para a 
reflexão sobre o imaginário, a 
voz feminina na cena e as 
estratégias de ocupação da 
vida e dos espaços públicos por 
subjetividades alternativas. No 
que o olhar da mulher, 
acostumado à transgressão e a 
encontrar brechas para sua 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM MAIO/2018 

                       
    

                                                   

expressão, pode ajudar uma 
sociedade a se reinventar?  
A abertura acontece dia 04 de 
maio com Cláudia Schapira. Dia 
10 é a vez de Priscila Gontijo e 
o ciclo se encerra dia 18, com 
Viviane Dias, dramaturga da 
Estelar de Teatro. 

 

Dias 04, 10 e 18 de maio às 20h. 
Teatro Estelar. 
Rua 13 de maio, 120 – Bela Vista. 

 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA NO 
CEU PAZ 
 

Gratuito. 

 
Dois dias de intensas 
programações em equipamentos 
públicos das periferias das 
quatro regiões da cidade. Maio 
é a vez do CEU Paz, no Jardim 
Paraná, extremo norte de São 
Paulo. As ações envolvem desde 
os primeiros encontros com o 
público de uma peça juvenil de 
ficção científica poética e 

musical INVASORES DE 
SISTEMAS, numa linguagem 
dinâmica que integra projeção 
de imagens ao teatro e à dança 
e que questiona as redes sociais; 
passa por um encontro artístico 
pedagógico em que 
especialmente as mulheres são 
convidadas a criar a partir de 
suas narrativas de vida, ação 
que desemboca numa 
intervenção urbana conjunta 
realizada nas imediações do 
equipamento público HISTÓRIAS 
INVISÍVEIS - A VOZ FEMININA 
NAS RUAS, um cortejo musical e 
poético que abre o microfone 
em diferentes comunidades para 
histórias de violência contra a 
mulher e demais narrativas 
silenciadas. E termina com 
apresentação de Frida Kahlo- 
Calor e Frio - uma peça que já 
esteve até na casa da pintora, 
na Cidade do México, tendo 
circulado ainda por Alemanha, 

Itália e Chile - seguida de 
debate sobre as ações. 
 
Dia 25 de maio às 9h: Encontro 
artístico pedagógico com 
comunidade; 
11h: Apresentação de 
INVASORES DE SISTEMAS.  
 
Dia 26 de maio às 11h: 
Intervenção Urbana Histórias 
Invisíveis nas Ruas com Cidadãs; 
17h: Apresentação de Frida 
Kahlo- Calor e Frio. 
 
Dias 25 e 26 de maio, sexta e 
sábado a partir das 09h. 
CEU Paz. 
Rua Daniel Cerri, 1549 –  Jardim Paraná. 
 

TEATRO VENTOFORTE 
 

OFICINA: O MAPA DA VIDA 
 

Gratuito. 

 
Oficina para estudantes de 
teatro e arte educadores de 
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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. A 
oficina será ministrada por Ana 
Maria Carvalho e Aline 
Fernandes que desenvolverão 
atividades de danças populares 
com os participantes. 
 
De 24 de abril a 01 de junho, sextas 
das 19h às 22h. 
Teatro Vento Forte. 
Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, 150 – 
Itaim Bibi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBREVENTO 
 

OFICINA: MUSEU TEATRO DA 
VIZINHANÇA 
 

Gratuito. | Inscrições pelo 

info@sobrevento.com.br 
 
A oficina que será o ponto de 
partida para a criação do Museu 
Teatro da Vizinhança - instalação 
plástico-cênica construída junto 
aos moradores do Brás e do 
Belenzinho - região onde o grupo 
está sediado desde 2009.  
 
De 14 a 18 de maio, das 18h30 às 
22h30. 
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIA. DO FEIJÃO 
 

OFICINA: EXPLORAÇÕES DA 
FORMA CABARÉ 
 

18 anos. |Gratuito. | Inscrições e 
informações até 10 de maio pelo e-
mail cabare@companhiadofeijao.com  

 
Nos encontros serão explorados 
procedimentos derivados do 
estudo da forma cabaré, suas 
respectivas influências na 
tradição revisteira no Brasil e seus 
frutos na indústria cultural, 
estabelecendo como critério para 
a investigação as experiências 
estéticas vinculadas à 
transgressão da normatividade, à 
revisão crítica de atualidades e à 
experimentação artística (cabarés 
literários). Para isso, investigando 
elementos cênicos estruturais como 
coreografia, música, performance 
e dramaturgia, o trabalho 
buscará explorar um conjunto de 
práticas que possibilite abordar a 
atualidade brasileira sob o 

mailto:info@sobrevento.com.br
mailto:cabare@companhiadofeijao.com
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ímpeto de provocação, 
narratividade e humor – 
considerando, finalmente, de que 
forma determinados aspectos do 
nosso tempo (como o audiovisual, 
a Internet e os meios de 
comunicação de massa) 
determinam subjetividades e, 
portanto, desafios para a 
elaboração de uma plataforma 
contemporânea que possibilite a 
atuação cabareteira de mestras e 
mestres sem cerimônia. 
 
De 22 a 26 de maio, terça a sexta 
das 18h às 22h, e sábado das 15h 
às 19h. 
Companhia do Feijão. 
Rua Doutor Teodoro Baima 68 – República. 
 

OFICINA: O OFÍCIO DO ATOR 
DRAMATURGO ÉPICO – 
TÉCNICAS NARRATIVAS 
 

18 anos. |Gratuito. | Inscrições e 
informações até 09 de maio pelo e-
mail cabare@companhiadofeijao.com  

 

Experiências teatrais a partir da 
metodologia de trabalho que 
Pedro Pires desenvolveu na 
Companhia do Feijão, reunindo 
exercícios físicos e práticas para 
o trabalho do ator narrador 
épico a partir de estímulos 
literários, pessoais e de 
observação direta da realidade. 
 
De 15 a 19 de maio, terça a sexta 
das 18h às 22h, e sábado das 14h 
às 18h. 
Companhia do Feijão. 
Rua Doutor Teodoro Baima 68 – República. 
 

CIA. ANTROPOFÁGICA 
 

OFICINA: TEATRO DA 
ANTROPOFÁGICA 
 

16 anos. |Gratuito.  

 
Por meio de jogos, exercícios e 
improvisos são trabalhados os 
procedimentos criativos que 
formam a base da linguagem 
teatral da Antropofágica: 

procedimentos, ge  neros, autores e 
textos ligados à antropofagia e 
às formas híbridas. 
Cada oficina configura um 
espaço aberto, continuado e 
constantemente renovado por 
novos participantes. Nesse 
encontro, os procedimentos 
artísticos do próprio grupo são 
colocados em movimento, e a 
vivência teatral se transforma a 
partir das necessidades e anseios 
de cada agrupamento. Uma 
garantia de que as ideias, os 

conceitos e os princi  pios sejam 
constantemente revistos, 
debatidos, repensados. 
 
A partir de 14 de maio, todas as 
segundas das 19h30 às 22h30. 
Espaço Pyndorama. 
Rua Turiaçu, 481 Fundos – Perdizes. 
 

TABLADO DE ARRUAR 
 

OFICINA + ESTÁGIO: 
PORNOCHANCHADA, 
PORNOGRAFIA, BRASIL 

mailto:cabare@companhiadofeijao.com
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16 anos. |Gratuito. |Inscrições e 
informações até 06 de maio 
http://www.spescoladeteatro.org.br/
extensao-cultural/inscricoes-abertas 
 

A oficina-estágio é parte do 
projeto PORNOGRAFIA, 
PORNCHANCHADA, BRASIL, que 
busca olhar para a atualidade 
brasileira sob o signo da 
pornografia e da 
pornochanchada. A partir de 
materiais literários como o 
romance Três Mulheres de Três 
PPPês, de Paulo Emílio Sales 
Gomes, e do romance O Idiota, 
de Fiódor Dostoievsky. Será 
ministrada por todos os 
integrantes do grupo Tablado de 
Arruar que orientarão a criação 
de cenas a partir do processo de 
criação do grupo. 
A oficina é indicada para 
estudantes de teatro em geral, 
atores, dramaturgos e diretores. 
 
Artistas Orientadores 

Tablado de Arruar: Alexandre 
Dal Farra, Alexandra Tavares, 
Clayton Mariano, Lígia Oliveira, 
Vitor Vieira. 
Artistas Convidados: André 
Capuano e Gabriela Elias 
 
De 08 de maio a 28 de junho, terças 
e quintas das 19h às 22h. 
SP Escola de Teatro – Sede Roosevelt. 
Praça Roosevelt, 210 – República. 
 

http://www.spescoladeteatro.org.br/extensao-cultural/inscricoes-abertas
http://www.spescoladeteatro.org.br/extensao-cultural/inscricoes-abertas
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ESPETÁCULOS 
 

CIA DA TRIBO 
 
ÁGUA DOCE 
 
90 min. | R$20 inteira e R$10 
meia. 
 
O enredo principal parte da 
lenda de Iara, adaptando-a de 
forma lúdica ao universo infantil. 
A trama consiste na história da 
índia, que se destacava entre 
seus irmãos e ao ter seu valor 
reconhecido pelo Pajé, sofre 
com a inveja, sendo atacada 
por uma das irmãs. Ao se 
defender, derruba-a no rio, 
causando sua morte. Iara é 
amaldiçoada pela aldeia e, com 
o castigo, torna-se Mãe do Rio. 
Condenada ao exílio, vai ao 
encontro das águas do mar com 
as do rio, a pororoca, deixando 
um rastro de poluição e morte. 
Seu irmão, navega para trazê-

la de volta e com ela, toda a 
vida da água doce. Em sua 
trajetória, ele conhece 
personagens folclóricos e da 
cultura indígena, como Cabeça 
de Cuia, Jaguarão, Pirarucu, etc. 
Ao final, encontra Mãe do Rio, 
sem saber que é sua irmã.  
Os personagens que aparecem 
na viagem são bonecos 
confeccionados a partir de 
materiais recicláveis, sucatas e 
objetos de descarte - 
encontrados em nosso cotidiano 
e abandonados nas calçadas, 
córregos e esgotos, poluindo as 
cidades e a natureza. 
 
Dia 26 de maio, sábado às 16h. 
Parque Aclimação. 
Rua Muniz de Souza, 1119 – Aclimação. 
 

Dia 27 de maio, domingo às 11h. 
Parque Trianon. 
Rua Peixoto Gomide, 949 – Cerqueira 
César. 
 

Dia 27 de maio, domingo às 16h. 
Parque Mário Covas. 
Avenida Paulista, 1853 – Bela Vista. 

WILLIAM PEREIRA 
 
AULA MAGNA COM STÁLIN 
 
120 min. | R$20 inteira e R$10 
meia. 
 

Moscou, janeiro de 1948. Stálin 
e seu secretário para assuntos 
culturais Andrei Jdanov, 
encontram-se com os 
compositores Sergei Prokofiev e 
Dmitri Shostakovich para 
definirem os novos rumos da 
música soviética. 
 
De 25 de maio a 17 de junho, 
sextas às 21h, sábados às 20h30 e 
domingos às 19h. 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila 
Clementino. 
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CIA DO PÁSSARO 
 
BAQUAQUA 
 
60 min. | Gratuito. 
 

Mais de cento e sessenta anos 
após a publicação da única 
autobiografia conhecida de um 
africano que foi escravizado em 
terras brasileiras, a Cia do 
Pássaro traz aos palcos 
Mahommah Gardo Baquaqua 
para contar a sua história, que 
permanece sendo escrita até 
hoje. 
 
Dias 04 e 05 de maio, sexta às 15h 
e às 19h e sábado às 13h e às 
17h. 
CEU São Carlos. 
Rua Clarear, 643 – Jardim São Carlos. 

 
Dias 18, 19, 25 e 26 de maio, 
sextas e sábados às 14h. 
Fábrica de Cultura Jaçanã. 
Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 –  
Conjunto Habitacional Jova Rural. 

 

CLÃ DO JABUTI 
 
ELEGUÁ, MENINO E 
MALANDRO 
 
120 min. | R$20 inteira e R$10 
meia. 
 

Eleguá é um príncipe muito 
esperto. Todo mundo tem medo 
das suas artimanhas e 
malandrices de moleque.  
Mas um dia o menino botou o pé 
na estrada e foi descobrir o 
mundo. Andou de cidade em 
cidade, de lugar em lugar. 
Brincando, pulando e 
perambulando encontrou 
lugares e pessoas pra ajudar e 
ser ajudado.  
Vivendo sua meninice nas ruas 
ele cresce, se apaixona, 
amadurece, ganha corpo e 
sabedoria ao longo das 
aventuras que vive no caminho.  
Até que um dia decide voltar!  
Mas nem tudo está como era 
antes... 

Dia 26 e 27 de maio, sábados e 
domingos às 16h. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa.  

 
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 
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ao confronto estabelecido entre 
o poder de manter esta 
engrenagem ou a possibilidade 
de rompê-la e desordenar o 
sistema. 
 
Dia 11 de maio, sexta às 16h30 e 
às 19h. 
Casa de Cultura Campo Limpo. 
Rua Aroldo de Azevedo, 100 – Jardim 
Bom Refugio. 
 
Dia 12 e 13 de maio, sábado e 
domingo às 16h. 
Centro de Culturas Negras do 
Jabaquara. 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jardim 
Oriental. 

 
IVO MÜLLER 

 
SUTURA 
 
70 min. | Gratuito. 
 
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 03 a 25 de maio, segundas, 
quintas e sextas às 20h; sábados 
às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
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ESPETÁCULOS 
 

BALANGANDANÇA CIA. 
 

“PRESENTE! FEITO DA GENTE” 

 
50 min. | Livre. | Gratuito. | 198 
lugares. 

 
“Presente! feito da gente” é uma 
aventura de movimentos- danças 
e 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 concretos e/ou 
simbólicos entram em cena de 
maneira delicada nos 
transportando para ambientes 
diversos. Assim são inventados 
mundos imaginários a partir de 

elementos simples e essenciais 
criando danças que evocam o 
sensível e memórias de forma 
lúdica. 
Dessa forma o espetáculo abre 
espaço para o vasto mundo do 
brincar concreto (brincadeiras) e 
imaginário que pode surgir a 
partir do contato corpo e 
natureza.  
Elementos como galhos, 
sementes, areias, folhas secas 
são disparadores de cenas, 
motivo de brincadeiras e 
transformam o espaço cênico a 
partir de sua manipulação. São 
elementos que fomos juntando 
pelo caminho de nossas 
pesquisas com crianças que 
vivem em diferentes habitats ou 
mesmo daqui do espaço urbano, 
presentes na cidade.  
As sonoridades e iluminação 
criam ambientes/ambiências 
compondo o todo. 
As imagens/poesias de 
movimento evocam em nós as 

possíveis similaridades e 
integração: certeza de que 
somos natureza, mais do que 
“fazer parte dela”. 
Assim a pergunta: Você é feito 
de quê? 
Trazer essa questão para as 
crianças e sua relação/cuidado 
com seus corpos/natureza de 
maneira poética e sutil é um 
ponto que queremos tocar. Não 
só às crianças, mas abrir esse 
olhar para os adultos: pais e 
educadores envolvidos. Tudo isso 
costurado pela ludicidade sem 
ser didático ou narrativo.   
E você? É feito de quê? 
 
Dias 5 a 13 de maio, sábados e 
domingos, às 16h; e 10 de maio, 
quinta-feira, às 15h. 
Teatro Municipal da Lapa Cacilda 
Becker. 
Rua Tito, 295 - Lapa, São Paulo - SP. 
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CIA. CARNE AGONIZANTE 
 

BALADA DA VIRGEM - EM 
NOME DE DEUS 

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

 
Por volta de 1412, surgia a 
figura mítica de uma camponesa 
pobre, analfabeta e religiosa 
que, sob o comando de 
mensageiros dos céus, como 
afirmava, comandou as tropas 
francesas na Guerra dos 100 
anos, lutando pela libertação da 
França contra o domínio da 
Inglaterra. Joana D’Arc foi 
capturada e condenada à 
fogueira em 1431 por heresia, e 
acabou se tornando santa da 
igreja católica e padroeira da 
França quase 500 anos depois 
de sua morte. 
O novo espetáculo da Cia. 
Carne Agonizante se alimenta 
da força física, espiritual e das 
contradições políticas e 

religiosas contidas na 
personalidade dessa mulher. As 
dores, angústias, perturbações e 
inabalável crença dela foram 
transformadas em forma de uma 
tensão física permanente. E, por 
meio da dança, o bailarino traz 
para a cena sua energia 
revolucionária movida pela fé 
em nome de uma causa. 
Balada da virgem nada mais é 
do que a necessidade constante 
de me autodesafiar 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, 
apoiando-se na potente energia 
simbólica que D’Arc representa”, 
explica Borelli. 
SINOPSE 

O novo espetáculo da Cia. 
Carne Agonizante apoia-se na 
energia simbólica, na força física 
e espiritual e nas contradições 
de Joana D’Arc para buscar 
novas possibilidades 
coreográficas. Nesse universo, as 
noções de tempo e espaço são 
alteradas. É um lugar onde a 
loucura, a transgressão e a 
opressão, foram transformadas 
em combustível necessário para 
a perpetuação desta dança.  
 
Até dia 20 de maio, quintas à 
sábados às 21h, domingos às 19h.  
Kasulo Espaço de Cultura e Arte. 
Rua Sousa Lima, 300 - Barra Funda. 
 

CIA. REPENTISTAS DO 
CORPO 

 

TUPILIQUES - O ESPETÁCULO 

 
50 min. | Livre. | Gratuito. | 450 
lugares. 
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“Tupiliques – O Espetáculo” é um 
cruzamento entre dança, teatro, 
percussão corporal em 
movimento e humor livremente 
inspirado no livro “TUPILIQUES – 
Heranças Indígenas no Português 
do Brasil”, do escritor César 
Obeid, que traz palavras 
indígenas, de origem Tupi, 
rimadas em formato de 
Limeriques. Os limeriques são 
uma forma de poesia inglesa 
onde os poemas são escritos em 
estrofes de cinco versos e 
apresentam situações 
engraçadas ou absurdas. A Cia. 
Repentistas do Corpo recriou 
este universo “tupilicoso” de 
palavras e realiza um 
espetáculo lúdico e ritmado onde 
os poemas são 
canto/danço/falados pelo 
elenco; transportando crianças e 
adultos para este mundo novo 
de possibilidades que revela um 
Brasil de bichos, frutas, 
personagens da mitologia, 

comidas e lugares batizados 
pela língua Tupi. 
 
Dia 4 de maio, às 10h30 e às 15h. 
Teatro do CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, nº 11, Vila 
Malvina. 
 
Dia 22 de maio, às 10h e às 15h. 
Teatro do CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel José Venâncio Dias, nº 840, 
Vila Jaraguá. 

 
LADO B 

 
50 min. | Livre. | Gratuito. | 450 
lugares. 

 
“Lado B” investe na concepção 
cênica interdisciplinar e mescla: 
dança contemporânea, 
percussão corporal e cenas 
teatrais embaladas por pérolas 
da música brega brasileira. O 
espetáculo convida a plateia a 
refletir sobre o preconceito que 
sempre acompanhou os artistas 
deste gênero musical e lança 

uma pergunta: Será que cada 
um de nós tem o seu Lado B? 
 
Dia 18 de maio, às 10h30 e às 15h. 
Teatro do CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, nº 11, Vila 
Malvina. 
 
Dia 15 de maio, às 15h e às 19h30. 
Teatro do CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel José Venâncio Dias, nº 840, 
Vila Jaraguá. 

 
COMPANHIA BALLET 

EDUCART 
 

INTUIÇÃO 

 
55 min. | Livre. | Gratuito. | 600 
lugares 

 
Linhas tortas, desconectadas, 
desniveladas e multicoloridas se 
transformam na bela pintura. 
Vida conturbada, infância difícil 
e obstáculos de um caminho 
construíram uma grande 
potência de vida. Pensamentos 
complexos e desordenados, 
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turbilhões de emoção resultaram 
em uma pesquisa instigante, 
numa forma de raciocínio 
inconsciente que nos levam a 
uma solução.  
Quando sabemos exatamente o 
que fazer, mas sem ter o 
porquê, de um caos cerebral se 
revela um resultado de pura 
beleza e convicção. Intuição, 
intuição, intuição. 
 
Dias 24, 25 e 26 de maio, às 21h, e 
27 de maio, às 19h. 
Teatro Paulo Eiró. 
Avenida Adolfo Pinheiro, 765 - Alto da 
Boa Vista, Santo Amaro. 

 
COMPANHIA PERVERSOS 

POLIMORFOS 
 

CANSEI DE SER SEREIA 

 
60 min. | Livre. | Gratuito. | 80 
lugares 

 
Cansei de ser Sereia criado foi 
com o apoio 21º Cultura Inglesa 

Festival e teve sua estreia em 
maio de 2017. 
O espetáculo é inspirado na 
música Spectrum da banda 
Florence and the Machine e 
mixado pelo DJ Calvin Harris. 
“Cansei de ser sereia” utiliza 
imagens oferecidas pelo 
videoclipe da música para criar 
uma estrutura dramatúrgica de 
corporeidade cinematográfica. 
O trabalho parte do estudo do 
ser mitológico sereia para 
metaforizar questões em torno 
das transformações corporais e 
suas adequações e 
inadequações sociais. 
 
Dias 2 e 3 de maio, às 19h. 
CRD - Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa - Baixos do Viaduto do 
Chá, s/n - Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIA DAMAS EM TRANSITO E 
OS BUCANEIROS 

 

PARTILHAS POÉTICAS EM 
CONTATO 
90 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Encontros em que a Cia. 
apresenta ao público sua 
pesquisa corporal baseada no 
mergulho do contato 
improvisação, colocando-a em 
diálogo e buscando um olhar 
poético que dilua os limites entre 
um espetáculo finalizado e seu 
processo de criação. 
 
Dia 9 de maio, às 19h30. 
CEU JAGUARE. 
100 lugares. 
Avenida Kenkiti Sinomoto, 80, Jaguaré. 

 
Dia 11 de maio, às 10h. 
INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIAS E 
TECNOLOGIA DE SAO PAULO. 
300 lugares. 
Rua Pedro Vicente, 625, Canindé. 
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IN SAIO CIA. DE ARTE 
 

ABISSAL 

 
50 min. | 14 anos. | Gratuito. 

 
"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. 
 
Dias 3 de maio, quinta, às 20h. 
200 lugares. 
CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL 
CIDADE TIRADENTES. 
Rua Inácio Monteiro, 6900. 
 

Dias 10 de maio, quinta, às 15h. 
100 lugares. 
FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO 
REDONDO. 
Rua Bacia de São Francisco, s/n. 
 
Dias 23 de maio, quarta, às 19h. 
450 lugares. 
CEU Alvarenga. 
Estrada do Alvarenga, 3752. 
 
 

INSTITUTO MUDA BRASIL – 
CRIATIVOSBR 

 

ESPETÁCULO DE DANÇA - 
ESTAÇÕES 

 
50 min. | Livre. | Gratuito. | 349 
lugares 

 
Convida a descobrir, através da 
dança, um novo olhar sobre as 
cidades e a conexão que as 
pessoas estabelecem na jornada 
diária das diferentes “estações” 
da alma. 
 
Dias 25 e 26 de maio, às 21h, e dia 
27 de maio, às 19h. 
Teatro Arthur Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 - Mooca. 
 

INSTITUTO NAÇÃO/CIA 
TREME TERRA 

 

ANONIMATO - ORIKIS AOS 
MITOS PESSOAIS 
DESAPARECIDOS 
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60 min. | 16 anos. | Gratuito. 

 
ANONIMATO é um espetáculo 
de dança negra que revela 
situações do cotidiano brasileiro, 
bem como, aspectos ligados ao 
soterramento e aniquilamento 
das memórias negras no seio de 
uma sociedade eurocentrada, 
marcada por um histórico secular 
racista e colonialista, que 
violenta pessoas e tradições 
culturais de matrizes africanas, 
indígenas e periféricas. De 
maneira poética (não dissociada 
a politica, como discurso 
libertário), a obra aborda o 
genocídio étnico-cultural e suas 

consequências na vida social 
urbana, a invisibilização de 
mestras e mestres da cultura 
popular abandonados a solidão. 
Traçando um paralelo simbólico 
com os rituais de axexê, suas 
relações com eguns, orixás e 
nkisis que estão fortemente 
associados a morte, bem como 

ao renascimento e outros 
desdobramentos, a Cia Treme 
Terra aprofunda sua pesquisa 
mitológica partindo das 

tradições bantu e yoruba no 

Brasil, estudos de movimentações 
para um corpo que dança e 
reverbera sons percussivos e 
vocais, dando origem as 
recriações cênicas inspiradas (de 
maneira não literal) em histórias 
recolhidas de importantes 
personagens da cultura negra e 
periférica. 
Na língua yorubá, Ori significa 

“cabec  a, destino”, e Ki, 
“saudar”. O oriki é uma forma 
poética orgânica de elaboração 
do conhecimento organizada 

pela etnia ioruba  , uma espécie 

de provérbios popularmente 
estudado e difundido no Brasil 
por pessoas iniciadas nos 

terreiros de candomblé   e 

pesquisadores, os orikis são 
fontes de um saber que estão 

relacionados aos ori a  s. O oriki 

é uma espécie de montagem de 
atributos que tematiza, colagens 
de predicados, justaposição de 
particularidades e emblemas. 
São canções de guerra, cantigas 
de ninar, hinos, preces, orações, 
cânticos religiosos, cantos 
funerais, encantações, poemas 
didáticos, podendo-se inclusive 
ser encontrado nos textos 
percussivos, frases rítmicas dos 
“tamas” (tambores falantes 
africanos que quando tocados 
com baquetas possuem 
modulação de 
tonalidades e timbres). 
A pesquisa do projeto 
“ANONIMATO - Orikis aos Mitos 
Pessoais Desaparecido” foi 
contemplada no 20o edital de 
Fomento a Dança da Cidade de 
São Paulo, conta com a direção 
geral e musical de João 
Nascimento, direção 
coreográfica de Firmino Pitanga. 
As criações cênicas-musicais são 
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resultados de processos e 
vivências coletivas. 
 
Dia 4 de maio, às 19h30. 
CEU Anhanguera. 
Rua Pedro José de Lima, 1020 - 
Anhanguera. 
 
Dia 6 de maio, às 19h. 
Sala Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro. 

 
Dia 11 de maio, às 19h30. 
CEU Jambeiro. 
Avenida José Pinheiros Borges, 60. 

 
Dia 15 de maio, às 16h. 
CEU Butantã. 
Avenida Eng. Heitor Antônio Eiras García, 
1870 - Jardim Esmeralda. 
 
Dia 25 de maio, às 19h30. 
CEU Campo Limpo. 
Avenida Carlos Lacerda, 704 - 
Pirajussara. 
 
 
 
 
 

NÚCLEO MERCEARIA DE 
IDEIAS 

 

BREVE COMPÊNDIO PARA 
PEQUENAS FELICIDADES E 
SATISFAÇÕES DIMINUTAS 

 
55 min. | Livre. | Gratuito. | 459 
lugares. 

 
Breve Compêndio para 
Pequenas Felicidades e 
Satisfações Diminutas do Núcleo 
de Pesquisa Mercearia de 
Ideias, com direção de Luiz 
Fernando Bongiovanni, é um 
espetáculo de dança 
contemporânea com forte 
dramaturgia teatral que tem 
como tema a felicidade. Os 
caminhos e obstáculos deste que 
um dos valores mais importantes 
da existência humana. A 
Organização Mundial da Saúde 
aponta a depressão como a 
doença crônica mais comum do 
mundo em 2030. Este espetáculo 
é um convite à reflexão sobre a 

felicidade no contexto da vida 
contemporânea. 
 
Dia 11 de maio, às 21h. 
Teatro Paulo Roberto Lisboa (Centro 
Cultural Matarazzo). 
Rua Quintino Bocaiúva, 749, Vila 
Marcondes - Presidente Prudente. 
 

NÚCLEO PEDRO COSTA 
CIA. DE DANÇA 

 

PIPANDO... ONDE DORMEM 
OS PÁSSAROS 

 
50 min. | 12 anos. | Gratuito. 

 
Resultado de uma pesquisa 
genuína de observação que 
investigou 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, o 
espetáculo apresenta 
personagens urbanos que traçam 
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caminhos que se bifurcam entre 
alucinações e momentos em que 
vivenciam o afeto coletivo e 
conflitos inevitáveis que os levam 
ao isolamento. Um apanhado de 
vivências, a face abstrata da 
rua. 
 
Dias 24, 25 e 26 de maio, às 20h, e 
dia 27 de maio, às 19h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro. 
 

RAÇA CIA DE DANÇA 
 

NOVOS VENTOS E A FLOR DA 
PELE 
 
70 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 Alle , 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. 
 
Dias 4 e 5 de maio, às 21h, e dia 6 
de maio, às 19h. 
Teatro Joao Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

BALANGANDANÇA CIA. 
 

OFICINA: DOS PÉS À CABEÇA 

 
180 min. | Acima de 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 
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. 
Direcionado aos agentes 
educativos do Centro de 
Excelência em primeira infância. 
 
Dia 12 de maio, às 9h30. 
Centro de Referência a Dança da Cidade 
de São Paulo. 
Baixos do Viaduto do Chá, s/n - Centro. 
 
Dia 22 de maio, às 9h30. 
Projeto Vargem Grande Saudável - 
IBEAC e o CPCD. 
Rua das Figueiras, 27 - Colônia (Zona Sul). 

 

JAM 20! DANÇA NA RODA 

 
180 min. | Livre. | Gratuito. | 40 
lugares. 

 

E   pique... é pique... 

 
Jam para crianças de todas as 
idades! 
Um espaço de compartilhar 
movimentos, brincadeiras, sons e 
poesia. 
Juntos: crianças, pais, adultos, 
moleques, João, José, Helena, 
Antônio, Maria... criando danças 
e degustando bons e preciosos 
momentos de interação... na 

hora. E  hora! E  hora! E  hora! Com 

a Balangandanc a Cia que há 20 
anos brinca e faz dança 
contemporânea para crianças, e 
artistas convidados especiais que 
integraram a companhia ao 
longo desse tempo. 
Na roda, a dança que se faz de 
pedacinhos de memórias-corpos 
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dos repertórios da Cia em uma 
grande celebração. 

E   pique... é pique... 

 
vem! vem! ... vem! vem! 
 

Em JAM20! a Balangandanc  a 
Cia. comemora seus 20 anos de 
existência em uma grande 
celebração aberta ao público 
de todas as idades. Nessa festa 
improvisada, convida parceiros, 
músicos, bailarinos e plateia 
para festejar, dançando, mais 
um ano de vida. Celebrar se 
lembrando e resgatando as 
danças, jogos, brincadeiras e 
m sicas que marcaram o corpo e 
trajetória dos bailarinos e 
colabores do grupo ao longo 

desses    anos e   a intenção 

desse encontro. 
Ex-integrantes do grupo e 
criadores que fizeram parte da 
trajetória da companhia desde a 
sua concepção são convidados 
para, junto do elenco atual do 

grupo, experimentarem e 
partilharem suas histórias 
corporais numa sessão de 
improvisação. Partindo dos 
repertórios coreográficos dos 
espetáculos e procedimentos 
criados pelo grupo ao longo de 

sua trajetória, a JAM20! Será  
construída na relação ativa com 
as crianças de todas as idades 
que formam e formaram as 

plateias da Balangandanc  a 
Companhia. 
 
Dias 19 e 20 de maio, às 16h. 
Sesc Pompéia. 
Rua Clélia, 93 – Pompeia. 

 

CIA CORPOCENA 
 

DANÇA E MOVIMENTO 
SOMÁTICO 
 

540 min. | 14 anos. | Gratuito. | 20 
vagas 

 
A oficina aborda estudos de 
qualidades de movimento e 

permite a ampliação de 
vocabulário com foco na 
improvisação e composição 
coreográfica. A investigação 
busca o acionamento dos 
sistemas do corpo (BMM-Body 
Mind Movement), a imaginação, 
técnicas do contato improvisação 
e composição como 
impulsionador e criador da 
dança em tempo real. 
Inscrições até 4 de maio de 
2018. 
 
Dias 8 à 31 de maio, terças-feiras, 
das 13h30 às 16h30. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363, Bom Retiro. 

 

#POÉTICASDERESISTÊNCIA 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 198 
vagas 

 
#poéticasderesistência propõe 
discutir a necessidade de se criar 
estratégias poético-políticas de 
resistência à manipulação de 
imagens e discursos; às relações 
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de consumo e o empobrecimento 
dos universos simbólicos que 
geram metáforas cada vez mais 
rasas e que reforçam os 
estereótipos nas relações sociais. 
 
Dia 11 de maio, às 21h. 
Teatro Municipal de Santana Alfredo 
Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 

CIA DAMAS EM TRANSITO E 
OS BUCANEIROS 

 

RODAS DE CONVERSA COM 
PETER PAL PELBART 
 
90 min. | Livre. | Gratuito. | 40 
lugares. 

 
Em uma abordagem crítica sobre 
o fazer e a contemporaneidade, 
convidamos o filósofo Peter Pal 
Pelbart para refletirmos juntos 
sobre o corpo, a improvisação e 
as coletividades. 
 
 
 

Dia 3 de maio. 
CRD CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
DANÇA. 
Galeria Formosa - Baixos do Viaduto do 
Chá S/N Centro. 
 

CIA DA VILA 
 

ENSAIO ABERTO 
 
180 min. | Livre. | Gratuito. | 50 
lugares. 

 
Ensaios e pesquisa do espetáculo 
"Amor em 4 atos - 2º ato". 
O público pode assistir e 
acompanhar o processo de 
criação da Cia da Vila. 
 
Quintas-feiras, das 19h às 21h. 
Espaço Cultural Casa da Vila. 
Avenida Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira - 943B. 
 

CURSO DE DANÇA 
CONTEMPORÂNEA 
 
60min. por aula | Livre. | R$80 
mensal; R$25 aula| 50 lugares. 

 

Curso mensal de dança 
contemporânea nível 
intermediário/avançado com 
Liliane de Grammont.  O curso é 
um experimento aberto o 
público, envolvendo o trabalho 
de pesquisa da Cia da Vila. 
 
Quintas-feiras, das 19h às 21h. 
Espaço Cultural Casa da Vila. 
Avenida Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira - 943B. 
 

AUDIÇÃO - NÚCLEO 
EXPERIMENTAL CIA DA VILA 
 
300min. | Livre. | Gratuito.| 50 
lugares. 

 
No ano de Inauguração do seu 
Espaço Cultural, a Cia da Vila 
abre seleção para o Núcleo 
Experimental Cia da Vila com 
foco direcionado ao término da 
montagem do espetáculo ""A 
Quarta Parte da Casa"". 
Buscamos dançarinos e/ou 
atores com vivência em dança 
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para compor o processo artístico 
do elenco. 
O Núcleo Experimental é um 
núcleo de base da Cia da Vila, 
tem como proposta trabalhar as 
individualidades de cada 
integrante. Os ensaios são 
compostos por aulas regulares 
de corpo, laboratórios de 
criação, desenvolvimento de 
discurso crítico e produção de 
trabalhos feitos por, para e com 
eles.  
  
Inscrições: 
https://goo.gl/forms/GyJWbos
YhgNkPaAr2 
 
Dia 6 de maio, das 9h30 às 16h30. 
Espaço Cultural Casa da Vila. 
Avenida Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira - 943B. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIA.OITO NOVA DANÇA 
 

OFICINA DANÇAS HAIKU COM 
SÔNIA MOTA 
 

540 min. | 3 finais de semana: 
R$750,00; 1 final de semana: 
R$300,00; Aula avulsa: R$120,00 

 
Sônia Mota retorna pela terceira 
vez ao Estúdio Oito Nova Dança 
para dar seguimento ao 
trabalho que iniciou em 2017 
sobre a aplicação dos princípios 
reducionistas da técnica da 
poesia Hai Kai na linguagem 
corporal.  
A oficina revisitará os animais já 
encontrados e abrirá espaço 
para outros seres fantásticos que 
porventura surgirem do bestiário 
mitológico medieval e moderno, 
e das quimeras humanas atuais e 
também mitológicas. A 
preparação corporal será feita 
através do método Arte da 
Presença que Sônia Mota vem 

transmitindo há 41 anos no Brasil 
e na Alemanha. 
 
Dias 27, 28 e 29 de abril; 4, 5 e 6 
de maio; e 11, 12 e 13 de maio, 
sextas das 19h às 22h, sábado e 
domingo, das 10h às 14h. 
Estúdio Oito Nova Dança. 
Rua Grajaú, 534 - Sumaré, São Paulo. 
 

COMPANHIA BALLET 
EDUCART 

 

OFICINA BALLET 
CONTEMPORÂNEO 

 
90 min. |15 anos | Gratuito. 

 
A Companhia Ballet Educart 
convida para oficinas de balé 
clássico gratuitas abertas ao 
público com foco em formação. 
O público desenvolverá sua 
criatividade e inventividade 
seguindo a proposta do trabalho 
em usar a técnica clássica como 
ferramenta da dança 
contemporânea e explorar a 
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intuição individual de cada 
participante. 
 
Dias 8 e 15 de maio, das 10h30 às 
12h, e das 12h às 13h30. 
Fábrica da Cultura Brasilândia. 
Avenida General Penha Brasil, 2508. 
 

COMPANHIA PERVERSOS 
POLIMORFOS 

 

ATELIER LABORAL PRESENÇA 
MÁGICA COM DANIELLI 
MENDES 

 
180 min. por aula |Livre. | Gratuito. 
|15 vagas 

 
Os participantes serão 
convocados a investigar seu 
repertorio técnico-expressivo, 
através de seis situações 
cotidianas previamente 
pensadas e desenvolvidas a 
cada encontro. O que se 
pretende é um profundo esforço 
coreográfico para novos usos do 
corpo no cotidiano, retirando da 

ação seu caráter utilitário e 
comunicativo, para dar vazão 
ao gesto mágico capaz de curar 
uma enfermidade, ou fundar um 
imaginário temporário que 
possa transformar nossa conduta 
técnica- expressiva para o 
cotidiano. Organizar os esforços 
dos corpos a fim de fazê-los 
mais importantes que a 
pessoalidade que esta por 
detrás de nossas ações 
desencantadas. 
 
Dias 10 de maio a 14 de junho, 
terças e quintas, das 14h às 17h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 

DANÇA SEM FRONTEIRAS E 
SUAS INTERLOCUÇÕES 

COM A CIDADE 
 

JAM DE DANÇA PARA TODOS 

 
120 min. | Livre. | Gratuito. 

 

Prática democrática de dança, 
que a Cia. Dança sem Fronteiras 
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. 
 
Dia 19 de maio, às 15h. 
Marquise do MAM. 
Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n° - 
Parque Ibirapuera. 
 

Dia 26 de maio, às 11h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOMENTO À DANÇA 
ACONTECE EM MAIO/2018 

                       
    

                                                   

NÚCLEO MERCEARIA DE 
IDEIAS 

 

OFICINA DE IMPROVISAÇÃO E 
COMPOSIÇÃO 

 
120 min. | 16 anos. | Gratuito. | 20 
lugares. 

 
A oficina de improvisação e 
composição ministrada por Luiz 
Fernando Bongiovanni tem a 
intenção de fornecer uma 
abordagem inicial para 
estudantes e artistas profissionais 
que queiram tomar conhecimento 
da metodologia empregada 
pelo grupo há oito anos na 
pesquisa e confecção dos seus 
trabalhos. Essa oficina trabalha 
com um sistema de investigação 
individual em que o participante, 
a partir de instrumentalização 
prévia, passa a trabalhar com 
conceitos de ferramentas e 
tarefas para se mover e criar 
frases de movimento. A única 
condição para a oficina é a 

curiosidade, não é necessário 
experiência ou mesmo formação 
prévia. 
Os alunos devem trazer material 
para anotação, vestir roupa 
confortável e meia. 
 
Dia 11 de maio, às 10h. 
Centro Cultural Matarazzo. 
Rua Quintino Bocaiúva, 749, Vila 
Marcondes - Presidente Prudente. 
 

INSTITUTO MUDA BRASIL – 
CRIATIVOSBR 

 

OFICINA DE DANÇA 
CONTEMPORÂNEA - 
ESTAÇÕES 

 
180 min. | 15 anos. | Gratuito. | 25 
lugares 

 
Oficinas na técnica de Martha 
Graham, que representa a 
beleza que a encantava no ser 
humano, reproduz o pulsar da 
vida. A inspiração e a 
expiração, o crescer e o se 
abrir, o contrair e o soltar. Do 

tronco às extremidades, como 
uma árvore e seus arbustos que 
tem na raiz a energia vital. 
Assim, os movimentos são 
compostos por contorcionismos a 
exercícios de sustentação sobre 
as pernas com sequências 
coreográficas. 
 
Dia 26 de maio, às 15h. 
Teatro Arthur Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 - Mooca. 
 

CIA CORPOCENA 
 

ESPETÁCULO 
#POÉTICASDERESISTÊNCIA 

 
60 min. | Livre. | Gratuito. | 
Céu Jardim Paulistano: 300 lugares 
Casa de Cultura da Brasilândia: 150 
lugares 

 
O espetáculo 
#poéticasderesistência propõe 
discutir a necessidade de se criar 
estratégias poético-políticas de 
resistência à manipulação de 
imagens e discursos; às relações 
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de consumo e o empobrecimento 
dos universos simbólicos que 
geram metáforas cada vez mais 
rasas e que reforçam os 
estereótipos nas relações sociais. 
 
Dia 27 de Abril, às 10h. 
Céu Jardim Paulistano. 
Rua Aparecida do Taboado, s/n - Jardim 
Paulistano. 
 
 

Dia 27 de Abril, às 16h. 
Casa de Cultura da Brasilândia. 
Rua Raulino Galdino da Silva, s/n - Vila 
Brasilândia - São Paulo. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA PELO CANO 
 

ESPETÁCULO PELO CANO 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 198 
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. 
 
Dias 4, 5, 6, 11, 12, 13, 25, 26, 27 
de maio, sextas e sábados às 21h, 
e domingos às 20h. 
TEATRO MUNICIPAL DA LAPA CACILDA 
BECKERua 
Rua Tito, 295 - Lapa. 

 
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. 
Será que o público será 
convencido a comprar o incrível 
Elixir? 
Direção: Rhena de Faria. 
 
Dia 5 de maio, às 14h.  
Tendal da Lapa. 
100 lugares. 
Rua Constança, 72 - Lapa. 
 

Dia 6 de maio às 15h. 
Parque Raul Seixas. 
Rua Murmúrios da Tarde, 211 - José 
Bonifacio. 
 

Dia 8 de maio às 11h e às 15h. 
Teatro Flávio Império - área externa. 
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Rua Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaiba. 

 
Dia 28 de maio às 21h. 
Circo no Beco. 
Rua Belmiro Braga, 31. 

 

ZÉ PREGUIÇA 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
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. 
Direção: Lu Lopes. 
 
Dia 7 de maio às 21h.  
Circo no Beco. 
Rua Belmiro Braga, 31 - Vila Madalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA PELO CANO 
 

OFICINA DE PALHAÇARIA 
COM A CIA PELO CANO 
 

180 min. | 16 anos. | Gratuito. | 30 
lugares. 

 
O curso é uma introdução à 
linguagem do palhaço. Ele 
possibilita uma vivência do 
palhaço por meio de jogos e 
brincadeiras que proporcionam 
ao aluno uma liberdade de estar 
no palco de forma descontraída 
e divertida, despertando assim 
seu interesse pelo teatro e pela 
palhaçaria. 
Oficineiro: Paola Musatti e Vera 
Abbud. 
 
Dias 25 de maio, às 17h. 
TEATRO MUNICIPAL DA LAPA CACILDA 
BECKERua 
Rua Tito, 295 - Lapa. 
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GRUPO NAMAKACA 
 

OFICINA DE MALABARISMO 
PARA INICIANTES E INICIADOS 
 

180 min. | 8 anos. | Gratuito. | 20 
vagas 

 
O grupo Namakaca através do 
Edital de Apoio à Criação 
Artística - Linguagem Circo 
oferece a oficina de 
Malabarismo para Iniciantes e 
Iniciados de forma gratuita para 
curiosos, artistas, alunos de 
escola de circo com dificuldade 
em malabares, pessoas que 
queiram lutar contra a 
gravidade... 
A oficina irá ensinar as técnicas 
básicas malabarismo. 
 
Dia 5 de maio, sexta das 9h30 às 
12h30.  
Tendal da Lapa. 
Rua Constança, 72 - Lapa. 

OFICINA DE MANIPULAÇÃO 
DE OBJETOS NÃO 
CONVENCIONAIS 
 

180 min. | Livre. | Gratuito. | 12 
vagas 

 
O grupo Namakaca através do 
Edital de Apoio à Criação 
Artística - Linguagem Circo 
oferece a Oficina de 
Manipulação de Objetos Não 
Convencionais de forma gratuita 
para artistas, alunos de escolas 
de circo/artes cênicas, mímicos, 
artistas circenses com intenção 
de criarem números com objetos 
normalmente não utilizados para 
fazer malabarismo. 
A oficina irá ensinar técnicas 
para fazer malabarismos com 
objetos diferentes de bolas ou 
claves que são clássicas nessa 
arte. 
 
 
 
 

Dias 16 e 23 de maio, das 19h às 
22h.  
Galpão Namakaca. 
Rua Álvaro Martins, 17 – Vila Ipojuca. 
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ESPETÁCULOS 
 

PROJETO DANCEHALL NO 
MORRO 

 
DANCEHALL NO MORRO 
ENCONTRA RADIOLA PRETA E 
JAH WALLA 
 

8h. | Livre. | Gratuito. | 1000 
pessoas. 

 
Encontro de duas equipes de 
sistema de som selecionando o 
melhor da música reggae por 8 
horas seguidas. O mestre de 
cerimônias desta edição é o Jah 
Walla! 
 
Dia 19 de maio, das 14h às 22h. 
Praça Sete Jovens. 
Rua Pesro Pomar, Jd. Eliza Maria. 

 
 
 
 
 

AGNALDO ALVES / ALMA 
LIVRE 

 
SHOW REGGANDO VIDAS 
 

90min. | Livre. | Gratuito. | 400 
pessoas. 

 
Com o objetivo fortalecer a cena 
reggae na cidade de São Paulo, 
mas principalmente despertar 
nas pessoas a consciência de que 
podemos e devemos contribuir 
para um mundo melhor, 
buscando as mudanças em nós 
mesmos, a banda de reggae 
Alma Livre apresenta seu Show 
Reggando Vidas  um espetáculo 
de excelente qualidade musical, 
agradável, educativo e 
inspirador.  
 
Dia 5 de maio, às 20h. 
CCJ - Centro Cultural da Juventude 
Ruth Cardoso. 
Avenida Dep. Emilio Carlos, 3641 - V.N. 
Cachoeirinha. 

 

Dia 13 de maio, às 19h. 
Centro de Formação Cultural 
Cidade Tiradentes. 
Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Cidade 
Tiradentes. 

 

PIPA MUSICA 
 
LANÇAMENTO NGUZO, NOVO 
DISCO DE NEGU EDMUNDO 
 

60min. | Livre. | Gratuito. | 200 
pessoas. 

 
No próximo dia 24 de maio, às 
19h30, Negu Edmundo faz o 
lançamento de seu novo disco na 
vitrine da Galeria Olido e com 
uma formação especial – três 
percussões, o parceiro Buguinha 
e participações especiais. Ele 
não começou hoje. Vindo de 
Natal, desenvolveu por anos seu 
reggae, incluindo a parceria com 
um dos nomes mais respeitados 
do dub no Brasil – Buguinha. Em 
2018, aprovou seu edital pela 
Secretaria de Cultura de São 
Paulo e, agora, dá à luz o disco 
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“NGuzu”. O trabalho foi 
produzido por Thiago Duar e 
MAU, gravado em parceria com 
a banda Rockers Control. Entre 
os convidados estão Toca Ogan 
(Nação Zumbi), Mauricio Fleury 
(Bixiga 70), Marietta, Guilherme 
Arantes, Layla Arruda, entre 
outros. Antes do show, às 18h30, 
acontece o Workshop 'Buguinha 
at the controls!', no qual o 
produtor Buguinha Dub 
apresentará aos participantes 
caminhos e técnicas da mixagem 
dub. 
 
Dia 24 de maio, às 19h30. 
Vitrine da Dança - Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro, São Paulo 
- SP. 

 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

MARIANA APARECIDA 
BORGES - COLETIVO 

KANDAKES 
 

OFICINA DE ALIMENTAÇÃO 
ITAL - SALGADOS VEGANOS 
 
180min. | Livre. | Gratuito. | 10 a 
15 vagas. 

 
A oficineira irá apresentar 
elementos importantes sobre a 
alimentação Rastafari, a qual 
chamamos de Ital e irá ensinar 
fazer receitas de salgados 
veganos. Realizaremos atividade 
educativas e recreacionais para 
crianças que acompanharem seus 
responsáveis. 
 
Dias 27 de maio, das 14h às 17h. 
Centro Cultural da Juventude. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - Vila 

Nova Cachoeirinha São Paulo. 
 
 

PIPA MUSICA 
 
BUGUINHA AT THE CONTROLS! 
 

60min. | Livre. | Gratuito. | 

 
Antecedente ao show de 
lançamento do disco Nguzo, de 
Negu Edmundo, às 18h30, 
acontece o Workshop 'Buguinha 
at the controls!', no qual o 
produtor Buguinha Dub 
apresentará aos participantes 
caminhos e técnicas da mixagem 
dub. 
 
Dia 24 de maio, às 18h30. 
Vitrine da Dança - Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro, São Paulo 
- SP.  
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SHOWS 
 

EAEO RECORDS 
 

MESTRE ANDERSON MIGUEL + 
FEIRA DE MÚSICA 

 
120 min. | Livre. | Gratuito. | 150 
lugares. 

 
No dia 26/05 a sede do EAEO 
Records recebe Mestre Anderson 
Miguel e o lançamento de seu 
novo disco: Sonorosa. O show de 
lançamento conta com Siba 
Veloso na banda e feira de 
música rolando durante todo o 
dia, das 14h às 22h. 
 
Dia 28 de maio, das 14h às 22h. 
EAEO Records. 
Rua Paulistânia, 66 - Sumarezinho. 
 
 
 
 
 
 
 

ENRIQUE MENEZES 
QUINTETO 

 

FESTA RURAL NO VALE DO 
PARAÍBA 

 
70 min. | Livre. | Gratuito. 

 
O projeto “Festa Rural no Vale 
do Paraíba”, com Enrique 
Menezes Quinteto, é um 
Show/Workshop inspirado na 
atuação de Mário de Andrade 
como primeiro diretor do 
Departamento de Cultura de 
São Paulo. 
O Quinteto se inspira nos 
fonogramas e filmes que Mário 
gravou entre 1936 e 1943 em 
festas rurais paulistas, com 
composições inéditas baseadas 
nessas gravações e novas 
interpretações de faixas de sua 
discoteca pessoal. 
Além do show, Enrique Menezes 
falará um pouco sobre o 
importante legado do escritor 

Mário de Andrade para a 
música brasileira, e paulista em 
particular. 
 
Dia 11 de maio, sexta, às 15h. 
Ceu Butantã. 
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras 
Garcia, 1870. 
 

Dia 13 de maio, domingo, às 19h. 
Teatro Municipal João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
 

ETHOS PRODUTORA DE 
ARTE E CULTURA LTDA 

 
DEDO DE MOÇA – “PARA 
OUVIR AS MENINAS” 
 

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

 
O grupo Dedo de Moça, vem se 
dedicando a apresentar 
releituras para clássicos do 
samba e do choro numa 
formação inusitada e 
camerística, contando com 
instrumentos poucas vezes 
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presentes e combinados nesse 
tipo de repertório como o violino 
e o cello, juntamente com os 
tradicionais cavaquinho, flauta e 
violão 7 cordas. 
O grupo tem se destacado pela 
sofisticação e beleza dos 
arranjos autorais que realçam o 
aspecto melódico e lírico dessas 
composições. 
O novo projeto busca focar no 
repertório específico do samba, 
estilo extremamente rico e de 
espectro variado, onde pode se 
encaixar tanto o samba-canção 
como o samba-enredo, passando 
pelo pagode, o samba de 
breque, e até a bossa-nova. A 
novidade proposta a partir dos 
arranjos e da instrumentação é 
que, agora, também é 
contemplado um ramo do samba 
que raramente, senão nunca 
antes, foi abordado e executado 
em uma roupagem camerística. 
Até o “sambão”, que é 
normalmente associado a um 

caráter mais popular, também 
pode nos revelar o seu lado 
lírico e melódico. Sambão de 
Câmara!  Neste projeto o 
repertório abrange compositores 
de diferentes épocas e estilos 
dentro do gênero samba, tais 
como Cartola, Paulinho da Viola, 
Chico Buarque, Dona Ivone Lara, 
Arlindo Cruz, Beth Carvalho, 
Clara Nunes, entre outros. 
Ao promover o encontro desses 
muitos “sambas” pretendemos 
resgatá-los do nicho em que se 
encontram, renová-los e revesti-
los de nova roupagem a fim de 
propiciar a novos públicos a sua 
apreciação. 
 
De 19 de maio, sábado, às 19h. 
Estúdio Mawaca. 
Rua Inácio Borba, 483 - Chácara Santo 
Antonio - Zona Sul. 
 
 
 
 
 

GABRIEL LEVY SHOW “TERRA E 
LUA” 

 

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

 
O acordeonista Gabriel Levy 
apresenta as músicas do seu 
primeiro trabalho autoral o CD 
Terra e Lua lançado em 2016. O 
CD é resultado da soma da 
música brasileira com o universo 
de músicas do mundo no qual ele 
está envolvido desde o começo 
de sua carreira, início dos anos 
1980. 
O repertório conta com 
composições inspiradas nas 
tradições regionais brasileiras 
azeitadas pela variação de 
fórmulas de compasso comuns 
em músicas de outras culturas 
com as quais Gabriel Levy vem 
trabalhando.   
Gabriel Levy teve suas obras 
interpretadas por grandes 
artistas mundiais como o Duo 
Assad, o cellista americano Yo-
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yo Ma, o clarinetista cubano 
Paquito d’Rivera, entre outros. 
No Brasil é conhecido por 
participar de alguns dos mais 
importantes trabalhos ligados à 
world music como o grupo 
Mawaca, a gipsy-band Mutrib, 
a Orquestra Mundana, o 
alaudista libanês-brasileiro Sami 
Bordokam, sendo também há 
muitos anos diretor musical da 
cantora Fortuna.  
Os músicos envolvidos também 
orbitam este universo da world 
music enriquecendo essa fusão 
rítmica. O quinteto base de 
Gabriel é composto por: 
Carlinhos Antunes (Orquestra 
Mundana), Mario Aphonso III 
(Orkestra Bandida e Mutrib), 
Roberto Angerosa (Mutrib) 
Thomas Howard e Rogerio Boter 
Maio. Além de contar com 
participações nos shows de 
Marcus Simon na bateria 
(Xaxado Novo, Quinteto 
Amazonas). 

De 12 de maio, sábado, às 19h. 
CCSP - Sala Adoniran Barbosa. 
Rua Vergueiro, 1000. 
 

JOÃO LEÃO 
 
SHOW DE LANÇAMENTO 
 

80 min. | Livre. | Gratuito. | 622 
lugares 

 
João Leão, tecladista que 
acompanha artistas como Saulo 
Duarte, Céu e Lira, apresenta 
seu primeiro trabalho solo - Bilis 
Negra - em um show com 

participação de Saulo Duarte, 
Tika e Kika. O trabalho conta 

com composições inéditas e 
versões de amigos e parceiros 
de estrada, colocadas em uma 
atmosfera de melancolia e 
contemplação. 
 
De 3 de maio, quinta, às 21h. 
CCSP - Sala Adoniran Barbosa. 
Rua Vergueiro, 1000. 
 

RAMALHETE PRODUÇÕES 
 

SHOW DE LANÇAMENTO DO 
DISCO AFASTAMENTO - 
JULIANO GAUCHE 
 

70 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Show de lançamento do disco 
Afastamento - Juliano Gauche 
 
Dia 10 de maio, quinta, às 21h. 
622 lugares. 
Centro Cultural São Paulo - CCSP. 
Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade, São 
Paulo - SP. 

 
Dia 24 de maio, quinta, às 20h. 
293 lugares. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 Térreo ao 2º 
andar. 
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OUTRAS ATIVIDADES 

 
JOÃO CARDOSO LEÃO 

 

WORKSHOP - CAMINHOS DA 
PRODUÇÃO MUSICAL 
INDEPENDENTE 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 50 
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 4 de maio, sexta, às 18h. 
CCJ - Centro Cultural da Juventude - 
Ateliê. 
Avenida Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila 
Nova Cachoeirinha. 
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ATIVIDADES 
 

ALEXANDRE STAUT 
 

LANÇAMENTO DO ROMANCE 
"O INCÊNDIO", DE 
ALEXANDRE STAUT 
 

180 min. | 18 anos. | Gratuito. | 80 
lugares. 

 
D Lançamento do romance de 
ficção de Staut. "O incêndio" 
(Folhas de Relva Edições, 200 
pp, R$ 36) tem como 
personagem Antonio, funcionário 
de uma biblioteca decadente 
que está prestes a ser 
desativada. Em seu texto na 
orelha do livro, Leonardo Tonus 
explica. “Na obra, o universo 
dos livros é pretexto para uma 
viagem literária que coloca em 
relevo toda a complexidade de 
nossa banal existência: a 
camaradagem dos ambientes 
das salas de aula, nossas 

frustrações adolescentes, a 
descoberta da sexualidade e do 
desejo homoerótico, e, por fim, a 
paixão pela literatura”. O livro 
traz dois incêndios. Um real e 
outro implícito, que diz respeito 
ao tema da adolescência gay. 
Entre as cenas da escola, o 
narrador relembra um tempo 
perdido em que tenta assimilar o 
seu desejo pelos colegas em 
campos de futebol  e em aulas 
de ciência, e a fuga para os 
livros. 
 
Dia 7 de maio, segunda, das 19h 
às 22h.  
Bar Balcão. 
Rua Dr. Melo Alves, 150 - Cerqueira 
César, São Paulo - SP. 

 

 


