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ESPETÁCULOS 
 

CRIATIVOS.BR 
 

ESTAÇÕES 

 
50 min. | Livre. | Gratuito| 438 
lugares. 
 

Espetáculo Estações convida os 
paulistanos a dançar! Criado 
pelo Núcleo Criativos.BR, do 
Instituto Muda Brasil, em 
parceria com Cia de dança 
Suzana Andersen, um espetáculo 
sensorial que incorpora dança, 
música ao vivo, artes visuais, 
tinta e poesia em um 
surpreendente espetáculo, onde 
as estações da alma 
redescobrem a essência humana, 
a cidade espaço e a cidade 
gentes, com muito mais amor. 
 
Dia 09 de junho às 17h e 20h e 10 
de junho às 17h. 
Teatro Leopoldo Fróes. 
Avenida João Dias, 822 – Santo Amaro.. 

 
Dias 22 e 23 de junho às 21h e 24 
de junho às 19h. 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
 

Dia 29 de junho às 20h. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro. 
 

COMPANHIA DE BALLET 
EDUCART 

 

INTUIÇÃO 

 
55 min. | Livre. | Gratuito.  

 

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, 
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. 
 
Dia 14 de junho, sábado às 21h. 
Teatro Sérgio Cardoso. 
Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista. 
 

FRAGMENTO URBANO 
 

“ENCRUZILHADA” 

 
55 min. | Livre. | Gratuito.  

 

“Encruzilhada” é um espetáculo 
de dança que traz à tona, 
através de uma linguagem 
experimental e contemporânea, 
uma discussão sobre a 
atualidade, a ressignificação da 
ancestralidade, os espaços 
urbanos e as relações sociais 
que os permeiam. Ao resgatar 
manifestações populares que 
fazem parte de uma memória 
coletiva pouco celebrada, 
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excluídas da narrativa 
hegemônica da História, e 
apresentá-las como 
recriações contemporâneas em 
zonas periféricas, o grupo 
propõe um ato de resistência 
do(a) negro(a), da periferia, dos 
grandes mestres da cultura 
popular e do Hip Hop pouco 
reconhecidos. O resgate da 
memória coletiva passa também 
pelo resgate das memórias 
pessoais de cada integrante do 
grupo (de suas histórias pessoais 
e de suas famílias) e resulta 
numa nova consciência corporal 
e política, com suas infinitas 
possibilidades. Compatibilidade 
com o leitor de tela ativada. 
 
Dia 9 de junho, sábado às 13h. 
Biblioteca Paulo Duarte. 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 - Jardim 
Oriental. 

 
Dia 22 de junho, sábado às 20h. 
Centro Cultural Grajaú. 
Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252 - 
Parque América. 

 
Dia 24 de junho, domingo, às 16h. 
Casa de Cultura de São Mateus. 
Rua José Francisco dos Santos, 502 - 
Jardim Tietê. 

 

#POÉTICASDERESISTÊNCIA 
 
55 min. | 12 anos. | Gratuito. | 50 
lugares. 
 

O espetáculo 
#poéticasderesistência propõe 
discutir a necessidade de 
se criar estratégias poético-
políticas de resistência à 
manipulação de imagens 
e discursos; às relações de 
consumo que se apoderam da 
vida; à 
padronização das ações e o 
empobrecimento dos universos 
simbólicos que 
geram metáforas cada vez mais 
rasas e que reforçam os 
estereótipos nas 
relações sociais. 

Dia 24 de junho, às 15h. 
São Matheus em Movimento. 
Rua Cônego José Maria Fernandes, 127-
128, São Mateus. 

 

NÚCLEO OMSTRAB 
 

ATELIÊ COREOGRÁFICO #02 
 
40 min. | Livre. | Gratuito. | 50 
lugares. 
 

Inspirado nos Encontros 
Improváveis de Madalena 
Bernardes e Maria Eugênia, 
Francisco Medeiros e Isabel Tica 
Lemos e Rodrigo Araújo e Vera 
Sala. 
 
Dia 15 de junho, às 20h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
 
 
 
 
 

CIA CORPOCENA 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA PÉ NO MUNDO 
 

DANÇA AFRO-BRASILEIRA: DA 
TRADIÇÃO À 
CONTEMPORANEIDADE 
 
240 min. por aula | 16 anos. | 
Gratuito. | 50 vagas. 
 

Grupo de estudos teórico e 
prático.  
 
MÓDULO PRÁTICO, das 13h às 
15h. Sob um prisma histórico-
critico e social, os encontros 
farão uma abordagem da 
dança afrobrasileira, transitando 
por diferentes manifestações 
culturais. Também serão 
compartilhados elementos da 
pesquisa de linguagem 
desenvolvida pela Cia Pé no 
MunDo, embasada nas 
possibilidades de diálogo entre 

as danças afrobrasileiras e a 
dança contemporânea.  
Coordenação: Roges Doglas 
Marinho e Cláudia Nwabasili  
Artistas convidados convidados 
como ministrantes: Letícia 
Doretto, Andrus Santana e 
Carlos Henrique. 
 
MÓDULO TEÓRICO, das 16h às 
18h. O módulo teórico abordará 
reflexões sobre relações raciais 
no Brasil, cultura, identidade, 
identificação, representação e 
representatividade, a partir dos 
escritos de Antonio Sergio 
Guimarães, Stuart Hall, Jurema 
Werneck e Sueli Carneiro, e do 
estudo da trajetória de 
personagens negr@s 
importantes para a história das 
artes no Brasil e para a história 
do Brasil em geral, como 
Aqualtune, Ganga Zumba, Zumbi 
dos Palmares, Luiza Mahin, Luiz 
Gama, Maria Firmina dos Reis, 
Machado de Assis, Carolina 

Maria de Jesus, Aleijadinho, 
Abdias do Nascimento, Zózimo 
Bulbul, Ruth de Souza, Mercedes 
Batista entre outros.  
Coordenação e facilitação 
módulo teórico: Mariana Queen 
Nwabasili 
Os dois módulos estabelecem um 
paralelo também com artistas da 
dança intimamente ligados à 
questão da representatividade 
negra no cenário da dança 
contemporânea brasileira e 
mundial. 
 
SOBRE AS INSCRIÇÕES: 
As inscrições deverão ser feitas 
presencialmente na recepção da 
Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, de 21/5 á 2/6, 
segunda à sexta: das 9h às 21h 
e sábados: das 10h às 18h. 
*Atenção: é possível se inscrever 
em apenas um módulo!  
*Será entregue certificado para 
os participantes que obtiverem 
no mínimo 75% de frequência. 
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De 16 de junho a 04 de agosto, 
sábados das 13h ás 15h e das 16h 
às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

CIA REPENTISTAS DO 
CORPO 

 

OFICINA PRÁTICA DE DANÇA 
CONTEMPORÂNEA E 
PERCUSSÃO CORPORAL 
 
180 min. por aula | 14 anos. | 
Gratuito. | 40 vagas. 
 

A oficina será ministrada pelo 
professor Sérgio Rocha e a 
assistente Cláudia Christ e é 
baseada na linguagem 
interdisciplinar utilizada pela 
Cia. em suas produções e 
consiste em unir exercícios 
básicos e intermediários de 
dança contemporânea à técnica 
de percussão corporal (extrair 
sons do próprio corpo), além de 

utilizar a voz como um recurso a 
mais para compor os diversos 
ritmos brasileiros abordados (ex: 
samba, maracatu, baião, etc). As 
aulas contam com percussão 
tocada ao vivo pelos professores 
e têm o objetivo de ensinar as 
técnicas utilizadas pela Cia. e 
preparar os alunos para uma 
melhor compreensão de 
trabalhos híbridos 
contemporâneos. 
 
De 09 a 28 de junho, terças das 
18h ás 21h, e sábados das 14h às 
17h. 
CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, nº 11, - 
Vila Malvina. 

 
ATELIÊ COREOGRÁFICO "DA 
PALAVRA AO MOVIMENTO" 
 
180 min. por aula | 14 anos. | 
Gratuito. | 40 vagas. 
 

O Ateliê Coreográfico “Da 
Palavra ao Movimento” 
oferecerá aos participantes a 

oportunidade de vivenciar um 
processo de composição 
coreográfica, a partir da 
linguagem contemporânea e 
híbrida desenvolvida pela Cia. 
Repentistas do Corpo onde a 
literatura e, especialmente, a 
poesia são fundamentais para a 
concepção cênica de seus 
trabalhos. 
 
De 12 a 31 de junho, terças e 
sextas, das 14h30 às 17h30. 
CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, nº 11 -  
Vila Malvina. 

 
VÍDEO PALESTRA "A 
INSPIRAÇÃO QUE VEM DAS 
PALAVRAS" 
 
120 min. | 14 anos. | Gratuito. | 40 
vagas. 
 

A vídeo palestra será conduzida 
pelos diretores artísticos Sérgio 
Rocha e Cláudia Christ que 
falarão sobre a importância da 
literatura, especialmente a 
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poesia, nos processos criativos 
da Cia. Repentistas do corpo 
que se utiliza da palavra 
poética para transformar a sua 
maneira de dançar. A palestra 
será acompanhada de vídeos 
curtos dos espetáculos para 
ilustrar os temas que serviram de 
inspiração para os trabalhos que 
serão apresentados durante a 
circulação da Cia. 
 
Dia 6 de junho, às 15h. 
CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, nº 11 - Vila 
Malvina. 

 
COMPANHIA PERVERSOS 

POLIMORFOS 
 

PROCEDIMENTOS PARA O 
SILÊNCIO 
 
180 min. por aula | Livre. | 
Gratuito. | 20 vagas. 
 

O Ateliê Laboral Procedimentos 
para o silêncio é uma vivência 

de oito encontros que vão 
investigar os estados que guiam 
a primeira cena de SHINE – 
espetáculo da Cia. Perversos 
Polimorfos. Serão eles: fluidez, 
precisão, equilíbrio, trabalho de 
chão, escuta, projeção 
holográfica e deslize. No oitavo 
encontro vamos abrir o processo 
de investigação para o público. 
Apoiados nas imagens propostas 
pela poeta paulista Orides 
Fontela (1940-1998) trataremos 
o silêncio enquanto ato de 
resistência mediante ao caos 
latente em nosso cotidiano. 
Pesquisando estratégias e 
caminhos mais orgânicos para o 
corpo poder seguir conectado 
com o sutil e o abstrato. 
 
Dias 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 de 
junho, das 10h ás 13h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
 
 

CRIATIVOS.BR 
 

ESTAÇÕES – OFICINA DE 
DANÇA 

 
120 min. | Livre. | Gratuito| 20 
vagas. 
 

Marcado pela oferta de oficinas 
e espetáculos gratuitos que 
socializem a experimentação da 
dança, como meio de reflexão 
do comportamento humano, o 
projeto visa interessar, revelar e 
se relacionar com o público 
através da comunicação 
corporal. 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. 
“Espero que cada dança que 
executo revele algo de mim ou 
alguma coisa maravilhosa que 
um ser humano pode ser.” 
Martha Graham. 
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Dia 8 de junho às 14h e 10 de 
junho às 14h. 
Teatro Leopoldo Fróes 
Avenida João Dias, 822 – Santo Amaro. 

 
Dia 24 de junho às 19h. 
Teatro João Caetano 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 

 
Dia 29 de junho às 14h. 
Galeria Olido – Sala Café. 
Avenida São João, 473 - República. 

 

COMPANHIA DE BALLET 
EDUCART 

 

INTUIÇÃO 

 
90 min. por dia | 15 anos. | 
Gratuito. | 15 vagas. 
 

A Intuição Companhia de Ballet 
oferece oficinas 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 intuição individual de 
cada participante. 
 
Dia 04 e 11 de junho das 10h às 
11h30. 
CRD - Centro de Referência da Dança da 
Cidade de São Paulo 
Baixos do Viaduto do Chá, s.n., Galeria 
Formosa - Anhangabaú. 

 

CIA. DE DANÇA ANDERSON 
COUTO 

 

OFICINA ABERTA 
 
180 min | 16 anos. | Gratuito. | 20 
vagas. 
 

A Oficina possibilita a um 
público não especializado o 
acesso a expressão corporal, 
introduzindo os participantes ao 
universo da dança, com ênfase 
na dança contemporânea. 
 
Dia 15 de junho, sexta, das 14h30 
ás 17h30. 
Casa MovA.C 
Rua Aurélia, 1502 - Vila Romana. 

IDM CREW 
 

AULAS ABERTAS 

 
240 min. | Livre. | Gratuito.| 150 
vagas. 
 

Aula Aberta interativa, processos 
coreográficos conhecimento do 
corpo enquanto dança. 
 
Quartas e sextas das 17h30 ás 
21h30, e sábados das 10h às 16h. 
Centro Cultura da Juventude Ruth 
Cardoso 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila Nova Cachoerinha. 

 

OFI 
INTUIÇÃO COMPANHIA DE 
BALLET 
CINA ABERTA 
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ATIVIDADES 
 

FRED DI GIACOMO 
 

LANÇAMENTO DO LIVRO 
"DESAMPARO", DE FRED DI 
GIACOMO 
 

180 min. | Livre. | Gratuito.  

 
"Desamparo" é uma história 
sobre o desejo de vingança, 
passada durante a colonização 
do noroeste paulista, período 
marcado pelo brutal extermínio 
dos kaingangs, nativos da 
região. Sua protagonista é Rita 
Telma, filha de pioneiros que 
tiveram suas terras griladas por 
um político ambicioso. 
O livro será lançado com direito 
a noite de autógrafos e debate 
com o escritor Fred Di Giacomo, 
jornalista premiado e 
colaborador das principais 
revistas e sites brasileiros. 

Fred nasceu em Penápolis, 
interior de São Paulo, e usou 
uma profunda pesquisa histórica 
sobre sua região para compor 
os cenários e histórias fantásticas 
que envolvem os moradores de 
Desamparo. 
 
Dia 14 de junho, quinta, às 19h.  
Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 
Rua Henrique Schaumann, 777 – Pinheiros. 
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SHOWS 
 

ESTÚDIO MAWACA 
 

REGINA MACHADO CANTA 
TOM ZÉ 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 200 
lugares. 

 
A cantora e compositora 
paulistana Regina Machado 
dedica seu quarto CD à obra de 
um único autor. O álbum 
“Mutiplicar-se – Canções de Tom 
Zé” (selo Canto Discos/Tratore), 
arranjado e produzido por 
Dante Ozzetti, além de 
homenagear um grande nome 
da nossa música, faz uma volta 
no tempo, já que Regina 
começou a cantar na banda que 
acompanhava Tom Zé nos anos 
1980. 
O repertório, selecionado em 
parceira com Silvia Ferreira, 
apresenta desde canções 

recentes como “João nos 
tribunais” (2008), passando por 
“Mutiplicar-se”, única dos anos 
1990, até o clássico “Augusta, 
Angélica e Consolação” (1973). 
 
Dia 09 de junho, sábado, às 19h. 
Estúdio Mawaca. 
Rua Inácio Borba, 483 - Chácara Santo 
Antônio. 

 
JULIANO GAUCHE 

 

AFASTAMENTO 
 

70 min. | Livre. | Gratuito. | 200 
lugares. 

 
Show do disco “Afastamento”, 
de Juliano Guache. 
 
Dia 04 de julho, segunda às 21h. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa. 
 
Dia 10 de junho, domingo, às 15h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, 94 – Consolação. 

 

BOUTIQUE VINTAGE 
BRECHÓ BAR 

 

GRANDES QUARTAS - 
MOSTRA DE BIG BANDS  
 

90 min. | Livre. | Gratuito. | 99 
lugares. 

 
O projeto Grandes Quartas já 
acontece semanalmente na 
Boutique Vintage há quase três 
anos e oferece apresentações 
de música instrumental com as 
melhores Big Bands de São 
Paulo.  
Neste mês apresentam-se as 
seguintes bandas: 
 

BANDA URBANA [13/06] 
A Banda Urbana tem como forte 
característica o refinamento na 
execução da musica brasileira, 
privilegiando a sofisticação dos 
arranjos sem perder o suingue. 
Na atividade desde 2006, a 
banda tem como principais 
influências as grandes big bands 
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brasileiras e americanas, tais 
como a Banda Savana, Banda 
Mantiqueira, Thad Jones & Mel 
Lewis Orchestra e Maria 
Schneider Jazz Orchestra.  
 

JURUBRASIL ORQUESTRA 
[27/06] 
Com uma formação clássica das 
Big Bands americanas, 
saxofones, trompetes, trombones 
e incrementada de um naipe de 
percussão típica brasileira, a 
JuruBrasil Orquestra surge com 
uma proposta de incluir o frevo 
no cenário instrumental nacional, 
buscando em sua sonoridade a 
conexão com outros ritmos 
regionais do país, além de 
outros gêneros musicais, como o 
jazz e a própria música clássica, 
resultando em um estilo 
totalmente próprio e inusitado, 
trazendo ao público a 
possibilidade de ouvir em um só 
momento um repertório 
contemporâneo e com a típica 

essência do tradicional frevo 
pernambucano. 
 
Dias 13 e 27 de junho, quarta às 
21h. 
Boutique Vintage Brechó Bar. 
Rua Padre Adelino, 949 - Belenzinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 

 
BOUTIQUE VINTAGE 

BRECHÓ BAR 
 

WORKSHOP – JAZZ: COMO 
FUNCIONA? 
 

90 min. | 12 anos. | Gratuito. | 50 
lugares. | Inscrições pelo site 
www.sympla.com.br/workshop-jazz-
como-funciona----djalma-
lima__288480 

 
O encontro pretende demonstrar 
aos participantes o 
funcionamento de um grupo de 
jazz, através do estudo de caso 
de grupos que se tornaram 
referência no estilo. Será 
destacada a importância da 
interação entre os músicos e o 
papel de cada instrumento na 
condução do trabalho coletivo. 
Djalma Lima é docente na Escola 
Superior de Música da 
Faculdade Cantareira e na 
Faculdade Santa Marcelina. 

http://www.sympla.com.br/workshop-jazz-como-funciona----djalma-lima__288480
http://www.sympla.com.br/workshop-jazz-como-funciona----djalma-lima__288480
http://www.sympla.com.br/workshop-jazz-como-funciona----djalma-lima__288480
http://www.sympla.com.br/workshop-jazz-como-funciona----djalma-lima__288480
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Guitarrista atuante do cenário 
jazzístico paulista desde os anos 
90, atualmente é colaborador 
do quarteto do baterista Bob 
Wyatt, da Soundscape Big 
Band, do TriUnity e do Projeto 
Unknown. 
 
Dia 09 de junho, sábado às 14h. 
Boutique Vintage Brechó Bar. 
Rua Padre Adelino, 949 - Belenzinho. 
 

WORKSHOP – 
EMPREENDEDORISMO 
MUSICAL 
 

90 min. | 12 anos. | Gratuito. | 50 
lugares. | Inscrições pelo site 
www.sympla.com.br/workshop-
empreendedorismo-musical----
otavio-nestares__288487 

 
O encontro pretende motivar os 
participantes a agirem de 
maneira empreendedora, 
fornecendo ferramentas para a 
criatividade, a análise, o 
planejamento e a 
implementação de novas ideias, 

sempre com foco na inovação e 
na geração de valor dentro do 
cenário da economia musical. 
 
Otávio Nestares é lead trumpet 
da Speakin'Jazz Big Band, 
músico ativo no cenário das big 
bands paulistanas e em 
montagens brasileiras de 
musicais da Broadway, diretor 
artístico do Jazz Trumpet 
Festival, Academia de Trompetes 
São Paulo e fundador da 
plataforma de ensino musical 
online Music-2. 
 
Dia 23 de junho, sábado às 14h. 
Boutique Vintage Brechó Bar. 
Rua Padre Adelino, 949 - Belenzinho. 
 

http://www.sympla.com.br/workshop-empreendedorismo-musical----otavio-nestares__288487
http://www.sympla.com.br/workshop-empreendedorismo-musical----otavio-nestares__288487
http://www.sympla.com.br/workshop-empreendedorismo-musical----otavio-nestares__288487
http://www.sympla.com.br/workshop-empreendedorismo-musical----otavio-nestares__288487
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ESPETÁCULOS 
 

IVO MÜLLER 
 

 SUTURA 
 
70 min. | 16 anos. | Gratuito. |50 
lugares. 

 
A notícia de um fato importante 
intensifica a dinâmica já 
estabelecida de um casal que 
tenta começar a reorganizar sua 
vida. Na tentativa de reconstruir 
essa história de amor, o terreno 
se revela movediço: encontros, 
desencontros, desejos, sonhos, 
ficção e realidade atravessam a 
relação desse casal, com ternura 
e brutalidade, abrindo um corte 
que expõe suas precariedades e 
os limites de sua natureza. 
 
De 07 a 28 de junho, quinta às 
20h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

ENTRE O TREM E A 
PLATAFORMA. CIA. DE 

TEATRO 
 

A BARRAGEM DE SANTA LUZIA 
 
70 min. | 14 anos. | Gratuito. |30 
lugares. 
 

Maria Flor está prestes a perder a 
casa por conta do rompimento da 
barragem de Santa Luzia, porém 
ela se recusa a deixar seu pequeno 
pedaço de chão e resolve construir 
o próprio destino a partir do barro 
no quintal de sua humilde morada. 
Seus horizontes e sonhos se 
modificam quando encontra uma 
velha caixa mala deixada por seu 
bisavô. 
 
De 11 de junho a 01 de julho, 
segundas e terças-feiras às 20h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

 

 

NAGAI PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 

O LEGÍTIMO PAI DA BOMBA 
ATÔMICA 
 
90 min. | 12 anos | Teatro Leopoldo 
Fróes R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 
(meia); CEU Butantã: Gratuito 
(retirada de ingressos 1h antes da 
apresentação)  
 

A peça baseada em fatos reais, 
narra a história do físico húngaro 
Leó Szilárd e sua ligação com a 
construção da primeira bomba 
atômica. A montagem traz ao 
palco personagens históricos 
importantes como o físico Albert 
Einstein, a médica Gertrude Weiss, 
o general Groves, o presidente 
americano Harry Truman e o 
secretário de guerra Stimson, 
todos vividos por atores nipo-
brasileiros do Coletivo Oriente-se. 
O caminho percorrido entre a 
descoberta científica e sua 
utilização é acompanhado do 
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drama interno de Leó Szilárd ao 
ver sua descoberta ser 
transformada na mais mortal de 
todas as armas de destruição em 
massa. 
 
De 09 a 17 de junho, sextas e 
sábados às 21h e domingo às 19h. 
Teatro Leopoldo Fróes. 
Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro. 

 
Dias 18, 22 e 25 de junho às 20h. 
CEU Butantã. 
Avenida Engenheiro Heitor Eiras Garcia, 
1870 - Butantã. 

 

COMPANHIA OCAMORANA 
 

CORIOLANO 
 
120 min. | 14 anos. | Gratuito. |20 
lugares. | R$ 20,00 (inteira) e 10,00 
(meia). 

 
Caio Marcio Coriolano, é um 
general romano temido e 
reverenciado, está em desacordo 
com a cidade de Roma e seus 
cidadãos. Impulsionado a ocupar 

a poderosa e cobiçada posição 
de cônsul por sua mãe 
controladora e ambiciosa, 
Volumnia, ele não está disposto a 
agradar às massas cujos votos ele 
precisa para assegurar o cargo. 
Quando os Tribunos do Povo 
fazem com que o povo se recuse 
a apoiá-lo, a raiva de Coriolano 
gera um protesto que culmina em 
sua expulsão de Roma. O herói 
banido se alia então ao seu 
inimigo declarado Tulio Aufidio 
para vingar-se da cidade. Uma 
obra de Shakespeare que se 
mostra atual para os problemas 
das Republicas modernas. 
 
De 01 de junho a 01 de julho, 
sextas-feiras e sábados às 21h30 e 
domingo às 19h. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 
 
 
 

CLÃ DO JABUTI 
 

ELEGUÁ MENINO E MALANDRO 
 
65 min. | Livre. | Gratuito. |290 
lugares. 

 
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. 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. 
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De 25 de maio a 10 de junho, 
quintas, às 16h [não haverá 
espetáculo no dia 2 de junho]. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 - Lapa. 

 
LNW PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA 

 

AULA MAGNA COM STÁLIN 
 
100 min. | 16 anos. | R$ 20,00 
(inteira) e R$ 10,00 (meia).  

 

Em Moscou de 1948, Andrei 
Jdanov, o secretário do ditador 
Josef Stalin, líder máximo da 
URSS, convoca uma reunião com 
os compositores Prokofiev e 
Shostakovich para definição dos 
novos rumos da arte soviética 
conforme os interesses do Estado. 
A tragicomédia, do inglês David 
Pownall, discute a relação entre a 
arte e a política, bem como o 
papel do artista na sociedade. 
 

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. 

 
De 22 de junho à 01 de agosto, 
sextas às 21h, sábados às 20h30 e 
domingos às 19h. 
Teatro Arthur Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 - Mooca. 

 
CIA DA TRIBO 

 

ÁGUA DOCE 
 
50 min. | Livre. | Gratuito. | 100 
lugares.  

 
A peça trata da relação do 
homem com a água doce, dando 
destaque aos rios brasileiros, 
através do mito da Iara e de 
outros seres folclóricos presentes 
nas comunidades ribeirinhas. Com 
texto, cenografia, figurinos, trilha 
sonora e criação de bonecos 
originais, o espetáculo traz à tona 
rios, córregos e nascentes que 

foram esquecidas pela 
urbanização nasgrandes cidades. 
A Cia da Tribo, com sua 
linguagem cênica voltada para a 
cultura popular em diálogo com a 
contemporaneidade, apresenta 
lendas e personagens brasileiros 
como Iara, a Mãe do Rio; Cabeça 
de Cuia; Jaguarão; Pirarucu; 
Cobra Grande, entre outros. 
 
Dia 05 de junho, terça às 10h e às 
15h. 
Parque Lina e Paulo Raia. 
Rua Volkswagen - Jabaquara. 

 
Dia 10 de junho, domingo às 16h. 
Parque Jardim da Luz. 
Rua Ribeiro de Lima - Bom Retiro. 

 
Dia 16 de junho, sábado às 16h. 
Parque do Povo. 
Avenida Henrique Chamma, 420 – 
Pinheiros. 

 
Dia 17 de junho, domingo às 16h. 
Parque Alfredo Volpi. 
Rua Engenheiro Oscar Americano, 480 – 
Morumbi. 
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CORDERY E VIANA 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

 

DEADLINE 
 
70 min. | Livre. | Gratuito. | 50 
lugares. 

 
Duas mulheres se encontram no 
exame ginecológico e 
desenvolvem uma estranha 
amizade. 
 
De 11 de junho à 18 de julho, 
segundas, terças e quartas às 20h 
[09 julho será às 18h e dia 27 de 
junho não haverá espetáculo.] 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

 
MEQUETREFE SORRATEIRO 
 
60 min. | Livre. | 430 lugares. 

 
Por causa de uma grande tristeza 
sofrida, Menino começa a 

enxergar em preto e branco, não 
consegue mais ouvir músicas, além 
de não enxergar mais as 
palavras escritas. A relação com 
o pai músico torna-se um 
desencontro, já que Menino deixa 
de ouvir os sons que saem de sua 
flauta simbolicamente 
evidenciando a distância entre os 
dois. Tudo isso por causa do 
Mequetrefe Sorrateiro, que rouba 
todos os sonhos e desejos das 
crianças. Junto com os outros 
personagens, como Pai, Mãe e 
Elias, o poeta do quintal, Menino 
consegue se livrar do vilão que 
entristece a todos. 
 
Dia 04 de junho, segunda-feira às 
10h30 e às 15h. 
CEU PERUS. 
Rua Bernardo José de Lorena, 11 - Vila 
Malvina. 

 
Dias 07, 14, 21 e 28 de junho, 
segundas às 14h. 
Teatro Morumbi Shopping. 
Avenida Roque Petroni Júnior, 1089, 
Jardim das Acácias. 

CASA DE BAMBU 
 

A PROVA 
 
60 min. | Livre.  

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

BRICABRAKE 
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possibilidade de rompê-la e 
desordenar o sistema. 
 
Dia 08 de junho, às 10h e às 
14h30, e 09 de junho às 19h. 
CCJ – Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila Nova Cachoeirinha. 

 
Dias 15 e 16 de junho às 11h. 
Biblioteca Gilberto Freyre 
Rua José Joaquim, 290 – Sapopemba. 

 
Dia 19 de junho às 10h e às 15h. 
CEU Caminho do Mar. 
Avenida Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira, 5241, Vila do Encontro. 

 
Dias 29 e 30 de junho às 16h. 
Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes. 
Avenida Inácio Monteiro, 6900, Conjunto 
Habitacional Sítio Conceição. 
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ESPETÁCULOS 
 

RAÍZES INVISÍVEIS 
 
SHOW RAÍZES INVISÍVEIS II 
 

360 min. | Livre. | Gratuito. | 150 
lugares 

 
Apresentação das três bandas 
inclusas no projeto Raízes 
Invisíveis: Sagrada Sintonia; 
Cultura Natural; e Divina Raiz. 
 
Dia 02 de junho, sábado, às 13h. 
Quadra esportiva do Mutirão 

Rua Felipe Manara, 02 – Jardim 
Sonia Ingá. 

 

DANCEHALL NO MORRO 
 
DANCEHALL NO MORRO 
RECEBE INI SOUNDS E GUUX 
 

480 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Projeto Dancehall no Morro, 
orgulhosamente recebe InI 

Sounds Rastaman Sounds e Guux 
(Gustavo Braga) no Centro 
Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
A equipe Dancehall no Morro 
promove ocupações culturais em 
regiões vulneráveis da cidade 
com a participação de diversos 
grupos atuantes na cultura dos 
sistemas de som. Os coletivos e a 
cultura são conhecidos como 
“Sound Systems”. 
 
Dia 16 de junho, sábado, às 14h. 
CCJ - Centro Cultural da Juventude 

Avenida Deputado Emílio Carlos, 
3641 – Vila dos Andrades. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA. DE TEATRO HELIÓPOLIS 
 
SUTIL VIOLENTO 
 
75 min. | 14 anos. | Pague o que 
puder. | 48 lugares. 
 

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. 
 
De 02 de junho a 08 de julho, 
sábados às 20h e domingos às 
19h. 
Casa de Teatro Mariajosé de Carvalho. 
Rua Silva Bueno 1533, Ipiranga. 

 

        CIA. DO TIJOLO 
 

 O AVESSO DO CLAUSTRO 
 
150 min. | 12 anos. | R$20,00 
(inteira) R$10,00 (meia). | 99 
lugares. 
 

Neste espetáculo a Cia do Tijolo 
convida o público a um encontro 
com uma das figuras mais 
importantes da história brasileira 
do século XX: Dom Helder 
Câmara, o bispo vermelho. A 
biografia do grande homem já 
seria suficiente para justificar a 
escolha do tema do espetáculo. 
 

Dia 01 de junho a 01 de julho, de 
quinta a sábado às 20h e 
domingos às 19h. 
Galpão do Folias. 
Rua Ana Cintra, 213, Campos Elíseos. 

 

COMPANHIA DO FEIJÃO 

 
PUPU RIR [CICLO DE 
ESPETÁCULOS CONVIDADOS]  
 
60 min. | Gratuito. |50 lugares. 
 

Ciclo de apresentações próprias 
e de convidados intitulada Pupu 
Rir. Serão no total oito 
apresentações de quatro 
espetáculos convidados, além de 
uma coletânea de cenas cômicas 
de espetáculos da companhia 
abrindo cada apresentação. 
 
De 12 a 27 de junho, terças e 
quartas e dias 29 e 30 de junho às 
20h30. 
Companhia do Feijão. 
Rua Doutor Teodoro Baima, 68 – 
República. 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM JUNHO/2018 

                       

   
                                                   

CIA. ARTHUR-ARNALDO 
 

MÁRTIR 
 

80 min. | 14 anos. | Gratuito. 

 
Benjamim não quer mais ir às 
aulas de natação na escola. Sua 
mãe acha que ele está usando 
drogas ou tem questões com seu 
corpo. Mas, Benjamim encontrou 
Deus e as aulas mistas de 
natação ofendem os seus 
princípios. Fundamentalismo e 
tolerância batem de frente em 
uma provocadora trama que 
questiona até onde somos 
capazes de chegar para aceitar 
a fé do outro e quando devemos 
impor as nossas próprias 
crenças. 
 
Dia 09 de junho, sábado às 20h.  
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – 
Cangaiba. 
 
 

Dia 15 de junho, sexta às 15h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
 

Dia 16 de junho, sábado às 11h. 
Associação Cultural Paideia.. 
Rua Darwin, 153 – Santo Amaro. 
 

Dia 22 de junho, sexta às 15h e 
20h. 
Fábrica de Curtura Jardim São Luís. 
Rua Antonio Ramos Rosa, 651 – Jardim 
São Luís. 
 

COLETIVO NEGRO 
 

F.A.L.A. - FRAGMENTOS 
AUTÔNOMOS SOBRE 
LIBERDADES AFETIVAS, DO 
COLETIVO NEGRO 
 

70 min. | Gratuito. | 16 anos. | 198 
lugares.  
 

O espetáculo apresenta três 
narrativas com uma tessitura que 
congrega as experiências miúdas. 
Através de imagens e gestos os 
conflitos e adversidades do 

cotidiano revelam a complexa 
realidade de corpos que se 
expressam para além de um 
mundo que se pretende branco, 
homogêneo e binário. F.A.L.A. 
evoca todos os sentidos ao 
silenciar o verbo. 
 
De 15 a 24 de junho, sexta às 21h, 
sábado às 18h30 e às 21h e 
domingo às 19h. 
Teatro Cacilda Becker 
Rua Tito, 295 – Lapa.  

 

FOLIAS D’ARTE 

 
CHIQUITA BACANA NO REINO 
DAS BANANAS 
 
60 min. | Livre. | Gratuito. | 50 
lugares. 

 
Texto escrito por Reinaldo Maia 
em 1977 coloca em cena o 
absurdo de uma menina ser 
acusada de comer uma banana 
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no Reino das Bananas. 
Comandado pelo Rei Leonino e 
seu staff de girafas e gorilas, 
esse reino, onde os outros 
animais estão perdendo suas 
funções sociais, é onde se passa 
a história. O que acontecerá no 
final de cada apresentação só 
os espectadores poderão 
decidir! 
 
Dia 04 de junho às 10h e às 14h. 
CEU Capão Redondo 
Rua Daniel Gran, sem número – Jardim 
Modelo. 
 

CIA. DE TEATRO OS 
SATYROS 

 
O INCRÍVEL MUNDO DOS 
BALDIOS 
 
85 min. | Livre. | R$20,00 (inteira) 
R$10,00 (meia) R$5,00 (moradores 
da Praça Roosevelt)| 70 lugares. 
 

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. Em uma 
casa de repouso, uma voluntária 
dá um banho em um velho 
palhaço adoentado. Em um 
ponto de ônibus, uma cantora 
maranhense conhece dois 
verdureiros evangélicos. Na 
quebrada, um segurança faz um 
plano com um amigo para 
enriquecer rapidamente. Em um 
cruzeiro, uma advogada bem 
sucedida vive seus últimos 
momentos ao lado de uma 
médica e um amigo. Em uma 
área de fumantes de um clube, 
uma refugiada palestina 
conhece um adolescente perdido. 
 
 
 

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

 
BUZUM! E CIA. PIA FRAUS 

 
ESPETÁCULO PÁGINA 
MÁGICA - DOM QUIXOTE 
 
30 min. | Livre. | Gratuito. | 150 
lugares. 
 

Página Mágica foi concebida a 
partir da literatura infantil. 
Serão 4 estórias independentes: 
O Saci, Chapeuzinho Vermelho, 
A lenda do Guaraná e Dom 
Quixote. 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 
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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 02 de junho, sábado às 11h e 
às14h. 
Biblioteca Alceu Amoroso. 
Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros. 

 
Dia 13 de junho, quarta às 11h e 
às 14h. 
Biblioteca Alvares de Azevedo. 

Praça Joaquim José da Nova. s\n - Vila 
Maria. 

 
Dia 23 de junho, sábado às 11h e 
às 14h. 
Biblioteca Monteiro Lobato. 
Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque. 
 

Dia 27 de junho, quarta às 11h e 
às 14h. 
Biblioteca Gilberto Freyre. 
Rua José Joaquim, 290 - Sapopemba. 

 

Dia 28 de junho, quinta às 10h30 
e às 14h30. 
Biblioteca Belmonte. 
Rua Paulo Eiró, 525 - Santo Amaro. 

 
Dia 30 de junho, sábado às 11h e 
às 14h. 
Biblioteca Cassiano Ricardo.  
Avenida Celso Garcia, 4200 - Tatuapé. 

 

ESPETÁCULO DARWIN BR 
 
50 min. | Livre. | Gratuito. | 190 
lugares. 
 

O espetáculo infantil Darwin BR 
é baseado na passagem do 
naturalista Charles Darwin pelo 
Brasil durante sua viagem de 
cinco anos ao redor do mundo. 
Diversos bonecos com as mais 
diferentes técnicas de 
manipulação são utilizados 
durante o espetáculo. O Brasil 
foi o primeiro país tropical por 
onde o cientista passou e a 
variedade presente nas florestas 
e animais brasileiros deixou 

Darwin muito impressionado, 
tendo rendido inúmeros 
comentários do naturalista ao 
longo de sua vida. 
 
Dia 25 de maio a 10 de junho, 
sábados e domingos às 16h. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana. 

 
ESPETÁCULO INTOLERÂNCIA 
 

20 min. | Livre. | Gratuito. | 50 
lugares. 

 
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, 
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infelizmente, diárias na vida do 
jovem. 
 
Dia 19 de junho, terça às 9h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Casa de Cultura de São Rafal. 
Rua Quaresma Delgado, 354 - Jardim 
Vera Cruz. 

 
 

Dia 20 de junho, quarta às 9h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Casa de Cultura Hip Hop Sul. 
Rua Santana, 201 - Vila São Pedro. 

 
Dia 21 de junho, quinta às 9h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Casa de Cultura Itaquera - Parque Raul 
Seixa. 
Rua Murmúrios da Tarde, 211 - José 
Bonifácio.  

 

MUNDO PORTUGUÊS 
 

20 min. | Livre. | Gratuito. | 50 

lugares. 
 

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. 
 
Dia 02 de junho, sábado às 9h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Lenyra Fraccaroli. 
Praça Haroldo Daltro, 451 - Vila Carrão. 

 
Dia 06 de junho, quarta às 9h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Thales Castanho. 
Rua Dr. Artur Fajardo, 447 - Freguesia 
do Ó. 
 

Dia 16 de junho, sábado às às 
10h30, 11h, 11h30, 14h e 14h30 e 
15h. 
Biblioteca Paulo Duarte. 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara. 

 

Dia 23 de junho, sábado às 9h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Helena Silveira. 
Jardim Bom Refugio, 78 - Campo Limpo. 
 

Dia 26 de junho, terça às 9h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Camila Cerqueira.  
Rua Waldemar Sanches, 41 – Butantã. 
 

Dia 28 de junho, quinta às 9h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Érico Verrísimo. 
Rua Diógenes Dourado, 101 – Jaraguá. 
 

Dia 30 de junho, sábado às 10h30, 
11h, 11h30, 14h e 14h30 e 15h. 
Biblioteca Rubens Borba. 
Rua Sampei Sato, 440 - Jardim 
Matarazzo. 
 

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 
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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 
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 02 de junho, sábado às 10h e 
às 13h.  
Biblioteca Aureliano Leite. 
Rua Otto Schubart, 196 – Parque São 

Lucas.JOLO 
 

 
 

GRUPO PANDORA DE 
TEATRO 

 
COMUM [ENSAIO ABERTO]  
 
100 min. | 14 anos. | Gratuito. | 50 
lugares. 

 
O Grupo Pandora de Teatro 
realizará ensaio aberto do seu 
novo processo de criação 
inspirado na história da vala 
comum do Cemitério Dom Bosco 
no bairro de Perus, São 
Paulo/SP. Três historias ligadas 
a descoberta de uma vala 
comum clandestina criada no 
período da Ditadura Militar 
Brasileira. Um jovem que busca 
informações sobre o 
desaparecimento de seus pais, 
dois coveiros envolvidos com a 
criação da vala e uma estudante 
que se aproxima do ativismo 
político. 1970/1990 épocas 
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distintas se entrelaçam e 
evidenciam causas e 
consequências.  
 
Dia 16 de junho, sábado às 19h. 
Ocupação Artística Canhoba. 
Rua Canhoba, 299 - Vila Fanton. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OUTRAS ATIVIDADES 
 

 
INTERCÂMBIO ARTÍSTICO 
 
150 min. | Livre. | Gratuito. | 100 
lugares. 
 

A Cia. Teatro Documentário, em 
parceria a Cia. Antropofágica, 
propõe uma prática na qual a 
vizinhança do Espaço Cultural 
Pyndorama é convidada a 
relatar histórias do bairro. 
 
Dia 20 de junho, quarta às 15h30. 
Espaço Cultural Pyndorama 
Rua Turiassú, 481 – Perdizes. 

 
TEMPO E CIDADE [PALESTRA] 
  
120 min. | Livre. | Gratuito. | 100 
lugares. 
 

A Cia. Teatro Documentário, em 
parceria a Cia. Antropofágica, 

convida todos para palestra com 
uma geografa sobre Memória e 
Cidade. 
 
Dia 22 de junho, sexta às 19h30. 
Espaço Cultural Pyndorama. 
Rua Turiassú, 481 – Perdizes. 
 
 

CIA. DE TEATRO HELIÓPOLIS 
 

 JUSTIÇA – O QUE OS 
VEREDITOS NÃO REVELAM      
[PALESTRA] 
 
120 min. | Livre. | Gratuito. | 48 
lugares. 
 

As palestras que serão 
mediadas por nossa 
provocadora cênica, Maria 
Fernanda Vomero, abordarão 
alguns temas como relações 
entre justiça, ética violência e 
equidade, sensações de 
impunidade e desejo de 
justiçamento, etc. Convidados 
Viviane Mosé (15 de junho) e 

CIA. DOCUMENTÁRIO 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM JUNHO/2018 

                       

   
                                                   

Gustavo Roberto Costa (29 de 
junho). 
 
Dia 15 de junho, sexta às 16h e 
dia 29 de junho, sexta às 16h. 
Casa de Teatro Mariajosé de Carvalho 
Rua Silva Bueno 1533, Ipiranga. 
 

ESTELAR DE TEATRO 
 

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA NO 
CEU CAMPO LIMPO 
 
14 anos. | Gratuito. | 50 lugares. 

 
Finalizando as residências 
artísticas realizadas pela Estelar 
de Teatro em vários CEU’s da 
cidade, junho é a vez do CEU 
Campo Limpo. São dois dias de 
intensa programação e 
intercâmbio com a comunidade 
através de oficinas, 
apresentações, debates e 
intervenções urbanas envolvendo 
cidadãs e companhia. Teremos 
um encontro artístico pedagógico 

“Histórias Invisíveis” em que 
especialmente as mulheres são 
convidadas a criar a partir de 
suas narrativas de vida; em 
seguida, apresentaremos a peça 
juvenil de ficção científica, 
poética e musical, “Invasores de 
Sistemas”, numa linguagem 
dinâmica que integra projeção 
de imagens ao teatro e a dança 
e que questiona as redes sociais; 
no dia seguinte, convidamos 
todas as cidadãs interessadas 
para a realização de uma 
intervenção urbana com os 
atores e músicos da companhia, 
nas imediações do equipamento, 
Histórias invisíveis nas Ruas, um 
cortejo musical que abre o 
microfone em diferentes 
comunidades para histórias de 
violência contra a mulher e 
demais narrativas silenciadas. A 
residência termina com 
apresentação de Frida Kahlo- 

Calor e Frio - seguida de 
debate sobre as ações. 
 
Dia 22 de junho, sexta às 9h 
(encontro artístico pedagógico 
“Histórias Invisíveis”) e às 15h 
(apresentação do juvenil 
“Invasores de Sistemas”). 
Dia 23 de junho, sábado às 11h 
(Intervenção Urbana: Histórias 
invisíveis nas Ruas) e às 17h 
(Apresentação de Frida Kahlo – 
Calor e Frio, seguida de debate)  
CEU Campo Limpo. 
Avenida Carlos Lacerda, 704 – 
Pirajussara. 

 

OFICINA DE 
COMPARTILHAMENTO DE 
SABERES DA ESTELAR DE 
TEATRO 
 
240 min. | 14 anos. | Gratuito. | 25 
lugares. 
 

Com o intuito de compartilhar 
nossa investigação de linguagem 
nos últimos 12 anos que 
privilegia a expressão de uma 
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voz feminina, nos temas e na 
forma como são realizados 
nossos trabalhos ( dramaturgias 
porosas, mito-poéticas, parceiras 
da encenação), bem como nossa 
investigação de uma 
dramaturgia cênica a partir da 
ideia de composição de 
energias, no território das 
fricção entre diferentes 
linguagens artísticas, propomos 
esta oficina para interessados 
em geral. 
 
Dia 04 de junho, segunda das 14h 
às 18h. 
Biblioteca Mário Schemberg. 
Rua Catão, 611 - Vila Romana.  

 
COMPARTILHAMENTO DE 
AÇÕES ARTÍSTICAS 
 
120 min. | Livre. | Gratuito. | 60 
lugares. 
 

A Cia. Teatro Documentário, em 
parceria ao coletivo Dolores 

Boca Aberta Mecatrônica de 
Teatro, propõe diferentes ações 
artísticas de natureza teatral na 
Patriarca. A abordagem das 
propostas gira em torno de 
pequenas histórias do Bairro da 
Patriarca 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 junho, domingo às 
17h30. 
CDC Vento Leste. 
Rua Doutor Frederico Brotero, 60 - 
Cidade Patriarca.  

 

GRUPO FOLIAS 

 
        CINECLUBE FOLIAS 
 

Exibições de curtas de cineastas 
paulistanos com a presença dos 
fazedores, exibições de filmes 
vinculados à obra de Bertolt 

Brecht, com a presença de 
convidados (as) para conversa 
após a exibição e exibições de 
filmes voltados ao público 
infantil, como parte do processo 
de formação “Crianças Fazem 
Folias”. 
 
Dia 09 e dia 30 de junho, sábados 
ás 13h e dia 13 de junho, quarta 
às 20h. 
Galpão do  Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília. 
 

 


