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ESPETÁCULOS 
 

GRUPO PANDORA 
 

COMUM [ESTREIA] 
 

100 min. | 12 anos.| Contribuição 
voluntária. 

 
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 distintas se entrelaçam e 
evidenciam causas e 
consequências. 
 
 
 
 

De 13 de julho a 04 de agosto, 
sextas às 20h e sábado às 19h. 
Ocupação Artística Canhoba – Cine 
Teatro Pandora. 
Rua Canhoba, 299 – Jardim São 
Paulo/Perus.  

 

CIA. DO TIJOLO 
 

O AVESSO DO CLAUSTRO 
 

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

e R$ 10 meia. 

 
A biografia do grande homem 
já seria suficiente para justificar 
a escolha do tema do 
espetáculo. 
Dom Helder atravessa nossa 
história e é personagem 
decisivo na construção do que 
poderíamos chamar de um 
pensamento de esquerda na 
América Latina. De sua 
passagem pelo Integralismo, 
“um pecado da juventude”, 
como ele define esse período 
de sua vida, até sua 
“conversão” em direção ao 

socialismo, Helder esteve 
presente nos mais importantes 
momentos da história mundial: 
um dos brasileiros mais 
conhecidos no exterior durante 
os anos 70 e 80, persona non 
grata durante o regime militar, 
indicado 3 vezes ao Nobel da 
Paz, primeiro brasileiro a 
denunciar no exterior os crimes 
de tortura ocorridos nos porões 
da ditadura. 
Foi um dos mais ferrenhos 
aliados de presos políticos, 
colaborador dos sem terra, dos 
sem teto e dos moradores das 
favelas do Rio de Janeiro e do 
Recife. Incentivador das 
comunidades eclesiais de base e 
daquilo que hoje chamamos 
políticas de empoderamento. 
Defensor de uma igreja 
progressista, chegou a ser 
conhecido como conspirador 
durante o Concílio Vaticano II 
por sua capacidade estratégica 
e midiática. Dom Helder 
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acreditou numa forma de luta 
política em que o povo, ao 
articular suas próprias 
demandas, se torna sujeito de 
sua própria história. 
 
De 01 a 29 de julho, quintas a 
sábados às 20h e domingos às 
19h.  
Galpão Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 – Santa Cecília. 

 

BUZUM! E CIA. PIA FRAUS 
 

MUNDO PORTUGUÊS 
 

20 min. | Livre. | Gratuito. 

 
O espetáculo conta de maneira 
bem-humorada o caminho da 
língua portuguesa pelo mundo, 
sua expansão pela Ásia, África 
e América do Sul. Em um 
ambiente intimista, com o uso de 
bonecos e um texto dinâmico, 
crianças e adultos descobrem a 
presença de expressões e 
palavras africanas na língua 

portuguesa, de alimentos e 
plantas indígenas na cultura 
brasileira e que a tão 
comentada “Globalização” já 
começou há séculos. Os bonecos 
saem das páginas de um 
enorme livro para ilustrar os 
caminhos feitos pelos 
portugueses em busca de novos 
territórios e especiarias e, é 
claro, sua chegada ao Brasil. 
Mundo Português resgata nossas 
origens, e ressalta a 
importância de saber de onde 
viemos e como se deu nosso 
processo de colonização, 
criando aproximações de nossa 
própria cultura. 

 

Dia 04 de julho, quarta às 10h, 
10h30, 11h, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Adelpha Figueiredo. 
Praça Ilo Ottani, 146 – Pari. 

 

Dia 05 de julho, quinta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca José Paulo Paes. 
Largo do Rosário, 20 – Penha de Franca. 

 

Dia 17 de julho, terça às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Malba Tahan. 
Rua Brás Píres Meira, 100 – Jardim 
Susana. 

 

Dia 18 de julho, quarta às 10h, 
10h30, 11h, 14h, 14h30 e 15h. 
Biblioteca Raimundo de Menezes. 
Avenida Nordestina, 780 – Vila 
Americana. 

 

Dia 25 de julho, quarta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Paulo Sérgio Duarque Milliet. 
Praça Ituzaingó, S/N – Água Rasa. 
 

Dia 27 de julho, sexta às 09h30, 
10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30. 
Biblioteca Castro Alves. 
Rua Abrahão Mussa, S/N – Jardim 
Patente Novo. 
 

Dia 28 de julho, sábado às 10h30, 
11h, 11h30, 14h, 14h30 e 15h. 
Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda. 
Rua Victório Santim, 44 – Itaquera. 
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MAMULENGO 
 

20 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Esse espetáculo explora o 
universo da cultura popular 
brasileira, mais precisamente a 
cultura popular de Pernambuco! 
Feito totalmente com 
mamulengos, o boneco popular 
brasileiro, criados e 
confeccionados por 
mamulengueiros de Glória do 
Goitá - PE, importante polo de 
mamulengueiros no país. Joana, 
uma esperta garota que adora 
o carnaval, parte rumo a uma 
aventura para salvar seu amigo 
João, que caiu num poço. Com a 
ajuda de um falante papagaio, 
Joana passa por blocos de 
Caboclinho, Maracatu, Cavalo 
Marinho e frevo. O espetáculo é 
uma divertida e emocionante 
descoberta da cultura popular 
brasileira! 
 

Dias 01 e 08 de julho, domingos 
às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.  
Instituto Butantan. 
Avenida Vital Brasil, 1500 – Butantã. 

 
Dias 21 e 22 de julho, sábado e 
domingo às 10h, 11h, 12h, 14h, 
15h e 16h.  
Parque da Água Branca — Espaço de 
Leitura. 
Avenida Francisco Matarazzo, 455 – Água 
Branca. 

 

ESTELAR DE TEATRO  
 

INVASORES DE SISTEMA 
 

75 min. | 11 anos. | Pague quanto 
puder. 

 
Redes sociais e novas 
tecnologias, pensamento 
filosófico contemporâneo, HQ, 
música ao vivo, ficção científica, 
poesia, humor, projeção de 
imagens e ludicidade são o 
caldeirão antropofágico que a 
Estelar de Teatro mistura, de 
forma livre, em Invasores de 

Sistemas, voltada especialmente 
para adolescentes a partir dos 
11 anos. Invasores de Sistemas 
propõe um Brasil distópico, em 
3018 e um grupo de jovens que 
viaja, dentro de redes sociais, 
para o nosso tempo. De forma 
lúdica, pretendemos que o 
recurso de deslocamento no 
tempo possa facilitar o 
estranhamento de hábitos 
culturais normalizados no 
presente, como o tempo 
consumido em redes sociais, ou a 
busca incessante de prazer e 
aprovação na internet - ao 
mesmo tempo em que os dados  
apontam depressão entre jovens 
(e adultos) crescendo ano a ano. 
Nina e Prometeu, auxiliados por 
um grupo de anciões dançantes 
subversivos, chegam ao nosso 
tempo e buscam atitudes 
criativas para interferir nessa 
realidade, na tentativa de 
semear possibilidades mais 
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poéticas e lúdicas para seu 
próprio tempo.  
 

De 08 de julho a 26 de agosto, 
domingos às 17h e segundas às 
18h.  
Teatro Estelar. 
Rua 13 de maio, 120 – Bexiga. 

 
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 
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normal. "Faz parte", dizemos. E 
nem nos comovemos mais. 
 
De 01 a 08 de julho, sábado às 20h 
e domingos às 19h. 
Companhia de Teatro Heliópolis. 
Rua Silva Bueno 1533 – Ipiranga. 
 

SOBREVENTO 
 

MEU JARDIM 
 

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

 
Entediado, em meio a um 
deserto, um viajante decide criar 
um jardim. Mas como fazê-lo? A 
partir do texto da autora belga 
de origem iraniana Mandana 
Sadat, o Grupo Sobrevento 
compõe um espetáculo que fala 
de esperança, de sonho, do 
desejo e da possibilidade de 
transformar o mundo. A 
montagem utiliza elementos 
visuais e sonoros próprios da 
cultura brasileira, que a 
aproximam da cultura iraniana e 

que, curiosamente, parecerão 
familiares a cidadãos de todo o 
mundo. 
 
Dias 30 de junho e 01 de julho, 
sábado e domingo às 11h. 
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho. 

 

O QUE EU SONHEI?  
 

45 min. | De 0 a 6 anos. |Gratuito. 

 
Dirigida a uma faixa etária de 1 
a 4 anos, a peça trata do 
universo do sono, da hora de 
dormir ao momento de sonhar. 
Sem uma linha dramatúrgica 
definida, o espetáculo convida o 
público a uma viagem pelo 
mundo dos sonhos como 
possibilidade de encantamento, 
em uma tentativa de amenizar o 
medo da criança dormir. Para 
auxiliar a climatização, 
instrumentos como a kalimba e o 
metalofone produzem sons 

suaves, complementando o clima 
relaxante. 
 
Dias 14 e 15 de julho, sábado e 
domingo às 11h.  
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho 
 
AMANA 
 

45 min. | De 0 a 4 anos. |Gratuito. 

 
Amana é uma palavra tupi-
guarani que significa água que 
vem do céu. O espetáculo de 
dança para e com bebês de 
zero a três anos, com som ao 
vivo, traz um pouco de nossa 
ancestralidade, das gotinhas de 
nosso mar interno às gotas que 
somos neste universo de 
possibilidades. 
 
Dias 07 e 08 de julho, sábado às 
11h e às 14h e domingo às 11h.  
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

ESTELAR DE TEATRO 
 

A INVESTIGAÇÃO DE 
LINGUAGEM DA ESTELAR DE 
TEATRO 
 

Gratuito. 

 
Com o intuito de compartilhar 
nossa investigação de 
linguagem nos últimos 12 anos 
que privilegia a expressão de 
uma 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 
fricções entre diferentes 
linguagens artísticas, propomos 
esta oficina para interessados 
em geral. 

 

Dia 20 de julho, sexta das 14h às 
18h.  
CEU Jaçanã. 
Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 – 
Jardim Guapira. 
 

SOBREVENTO 
 

I ENCONTRO DE TEATRO PARA 
BEBÊS 
 

Gratuito.   

 
O Sobrevento convida artistas, 
educadores, pesquisadores, 
programadores, agentes 
culturais, formadores de opinião 
e pais que, como ele, acreditam 
na capacidade poética inata do 
ser humano e na importância de 
assegurar-lhe o direito, em 
qualquer idade, à Cultura e ao 
convívio social, para discutir 
formas de criar, difundir, 
multiplicar e promover um teatro 
surpreendente, provocador e 
poético para bebês. 
 
 

Dia 02 de julho, segunda às 19h. 
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho. 
 

BABY JAM - ENCONTRO LIVRE 
DE DANÇA PARA BEBÊS E 
ACOMPANHANTES 
 

Gratuito.   

 
Dos princípios da educação 
somática e do contato–
improvisação o encontro irá 
explorar o movimento a partir 
da observação, da escuta e do 
toque. Brincar com a gravidade 
e as infinitas possibilidades de 
apoio proporcionam um momento 
de brincadeira e troca entre o 
bebê e seu acompanhante. A 
Baby jam é uma experiência de 
afeto para libertar o movimento 
espontâneo e ampliar os canais 
de comunicação entre adultos e 
bebês. 
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Dia 08 de julho, domingo às 14h. 
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho. 
 

C.T.I 
 

I MOSTRA “TEATRO EM 
TRÂNSITO” 
 

Gratuito. 
 

A sede CTI na zona leste de 
São Paulo é o ponto de partida 
para a i mostra teatro em 
trânsito que reunirá 
apresentações de 14 grupos 
teatrais e musicais. A mostra é 
parte integrante do projeto 
teatro-baile, uma poética em 
construção e abre as 
comemorações do aniversário 
de 15 anos da CTI com uma 
programação com espetáculos 
de teatro, música, circo, 
intervenções artísticas e muita 
festa. 
 

As apresentações acontecem em 
diversos locais da cidade de 
São Paulo 
 
Todas as apresentações são 
gratuitas. 
 
Para ter acesso à toda mostra e 
a programação, é só entrar no 
site: 

https://www.teatrobaile.com/a
genda ou no facebook da Cia. 
https://www.facebook.com/teat
robaile1/ 
 
 
 

https://www.teatrobaile.com/agenda
https://www.teatrobaile.com/agenda
https://www.facebook.com/teatrobaile1/
https://www.facebook.com/teatrobaile1/
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ESPETÁCULOS 
 

CORDERY E VIANA 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

LTDA 
 

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

 
Duas mulheres se encontram no 
exame ginecológico e 
desenvolvem uma estranha 
amizade. 
 
Dia 11 de junho a 18 de julho, 
segundas, terças e quartas 20h 

obs: 09 julho será às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGAI PRODUÇÕES 
 

O LEGÍTIMO PAI DA BOMBA 
ATÔMICA 
 
90 min. | 12 anos | R$20 inteira e 
R$10 meia. 
 

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 
drama interno de Leó Szilárd ao 
ver sua descoberta ser 
transformada na mais mortal de 

todas as armas de destruição em 
massa. 
 
De 29 de junho a 29 de julho, 
sextas e sábados às 21h e 
domingos às 19h. 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila 
Clementino. 

 
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. 
 

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 
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definirem os novos rumos da 
música soviética. 
 
De 06 a 15 de julho, sextas às 21h, 

sábados às 20h30 e domingos às 
19h. 
Teatro Paulo Eiró. 
Avenida Adolfo Pinheiro, 765 – Santo 
Amaro. 
 

ENTRE O TREM E A 
PLATAFORMA CIA. DE 

TEATRO 
 

A BARRAGEM DE SANTA LUZIA 
 
70 min. | 16 anos. | Gratuito. |50 
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 agosto, 
segundas e terças-feiras às 20h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
CASA BAMBU 

 
A PROVA 
 
60 min. | Gratuito. 

 

Espetáculo construído A partir 
da história de Primo Levi, judeu 
italiano, químico e prisioneiro de 
um campo de concentração que 
passa por uma prova para 
trabalhar na limpeza do 
laboratório de química. Uma 
prova que nunca consegue ser 
aplicada perante aos 
acontecimentos da história. A 
encenação propõe uma espécie 
de engrenagem que aprisiona 
os personagens numa ação 
continua e para que ela funcione 

perfeitamente, não pode sofrer 
impasses. O desenvolvimento do 
texto está diretamente ligado 
ao confronto estabelecido entre 
o poder de manter esta 
engrenagem ou a possibilidade 
de rompê-la e desordenar o 
sistema. 
 
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. 

 
CIA. OCAMORANA 

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

CIA. DA TRIBO 
 

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

 
Com prólogo que trata da 
relação do homem com a água 
doce, dando destaque aos rios 
brasileiros, o espetáculo conta a 
história do mito da Iara e de 
outros seres folclóricos presentes 
nas comunidades ribeirinhas. O 
espetáculo traz quatro 
personagens – Iara, Abaré, 
Cacira e Xirú – que se aventuram 
para proteger os rios. Iara, a 
Mãe do Rio, é amaldiçoada ao 
matar sua irmã, Cacira, e sua 
amargura deixa um rastro de 
destruição, com o rio poluído e 
sujo. Seu irmão, Abaré, enviado 
pelo pai Xirú, se aventura por 
correntezas e turbulências para 
reencontrar sua irmã e dar nova 
vida aos peixes e ao rio. Na 
trajetória, encontra seres da 

cultura indígena que o ajudam na 
jornada, como a Cobra Grande, 
o Cabeça de Cuia, as três 
Marias, o Jaguarão e o Pirarucu. 
 
Dia 01 de julho, domingo às 16h.  
Parque Vila dos Remédios. 
Rua Carlos Alberto Vanzolini, 413 – Vila 
Jaguará. 

 
Dia 07 de julho, sábado às 16h.  
Parque  Victor Civita. 
Rua Sumidouro, 580 – Pinheiros. 

 
Dia 08 de julho, segunda às 16h.  
Parque Chácara do Jockey. 
Avenida Prof. Francisco Morato, 5300 – 
Vila Sônia. 

 
Dia 14 de julho, sábado às 16h.  
Parque da Previdência. 
Rua Pedro Peccinini, 88 – Jardim Ademar. 
 
Dia 15 de julho, domingo às 11h e 
às 16h.  
Parque Cidade Toronto. 
Avenida Cardeal Motta, 84 – City 
América.  
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Dia 21 de julho, sábado às 16h.  
Parque Ecológico do Tietê. 
Rodovia Ayrton Senna, 70 – Vila Santo 
Henrique. 

 
Dia 22 de julho, domingo às 16h.  
Parque Nebulosas. 
Rua Nebulosas, s/n – São Mateus. 
 
Dia 28 de julho, sábado às 16h.  
Parque Chico Mendes. 
Rua Cembira, 1201 – Vila Curuçá Velho. 

 
Dia 29 de julho, domingo às 16h.  
Parque das Águas. 
Rua Desembargador Mário Guimarães, s/n 
– Cidade Kemel.   
 

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 
possibilidade de rompê-la e 
desordenar o sistema. 
 
Dias 14 e 15 de julho, sábado às 
20h e domingo às 19h.  
Casa de Teatro Maria José de Carvalho. 
Rua Silva Bueno, 1533 – Ipiranga. 
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ESPETÁCULOS 
 

COMPANHIA PERVERSOS 
POLIMORFOS 

 

CANSEI DE SER SEREIA  
 

50 min. | 12 anos. | Gratuito. | 100 
lugares. 

 
Cansei de ser Sereia foi criado 
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 11 e 18 de julho, quarta às 
21h. 
Galpão Bom Retiro. 
Rua Rodolfo Miranda, 350 – Bom Retiro. 

 

SHINE 
 

90 min. | 18 anos. | Gratuito. | 100 
lugares. 

 
Shine é um espetáculo de dança 
da Companhia Perversos 
Polimorfos com direção de 
Ricardo Gali. O trabalho teve sua 
estreia em janeiro de 2017 na 
Casa do Povo em parceria ao 
18º Fomento à Dança para a 
cidade de São Paulo. Shine cria 
uma ficcionalidade a partir do 
conceito de reflexo em suas 
várias acepções – tanto no 
sentido do efeito produzido pela 
irradiação luminosa emitida por 
um corpo, como daquilo que 
evidencia algo. São danças de 
destruição e renovação oriundas 

de reflexões e indagações 
acerca da trajetória da 
companhia e do contexto em que 
está inserida. Tentativa de 
entreter a partir da descrença na 
coerência e na ordem e de 
adubar nosso próprio terreno 
árido. O que utiliza restos e 
sobras do corpo em vez de criar 
novas corporeidades. Depósito 
coletivo de desabafos. Sob quais 
parâmetros se pode continuar 
criando? 
 
De 12 a 22 de julho, quinta a 
sábado às 21h e domingo às 19h. 
Galpão Bom Retiro. 
Rua Rodolfo Miranda, 350 – Bom Retiro. 

 
FRAGMENTO URBANO 

 

ENCRUZILHADA 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 
 

Encruzilhada é um espetáculo de 
dança que traz à tona, através 
de uma linguagem experimental 
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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, 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.  

 
 

Dia 08 de julho, domingo às 18h. 
Sarau Urutu. 
Rua Urutu s/n - Vila Jacuí 
 

Dia 20 de julho, sexta às 19h. 
Metro Guilhermina - Esperança. 
Rua Astorga, 800 - Vila Guilhermina. 

 
Dia 21 de julho, sábado às 14h. 
Casa de Cultura do Campo Limpo.  
Rua Aroldo Azevedo, 100 – Jardim Bom 
Refugio. 
 

CIA. CORPOCENA 
 

#POÉTICADERESISTÊNCIA 
 

60 min. | 14 anos. | Gratuito. 

 
#poéticasderesistência se propõe 
discutir a necessidade de se criar 
estratégias poético-políticas de 
resistência à manipulação de 
imagens e discursos; às relações 
de consumo que se apoderaram 
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 03 de julho, terça às 10h. 
CEU Jaguaré. 
Avenida Kenkiti Simomoto, 80 – Jaguaré. 

 
Dia 06 de julho, sexta às 14h. 
CEU Caminho do Mar. 
Avenida. Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira, 5241 - Vila do Encontro. 

 
Dia 06 de julho, sexta às 21h. 
CCJ - Centro Cultural da Juventude 
Avenida Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila 
Nova Cachoeirinha. 

 
Dia 07 de julho, sábado às 09h. 
Casa de Cultura M´Boi Mirim 
Avenida Inácio Dias da Silva, s/nº - 
Piraporinha. 

 
Dia 25 de julho, quarta às 20h. 
ETEC das Artes – Prédio II. 
Avenida Cruzeira do Sul, 2630 – Santana. 

 
Dia 27 de julho, sexta às 20h. 
Oficina Cultural Alfredo Volpi. 
Rua Américo Salvador Novelli, 416 – 
Itaquera. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

INTUIÇÃO COMPANHIA DE 
BALLET 

 

OFICINA INTUIÇÃO  
 

90 min. | Gratuito. | 20 lugares. 

 
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 2 de julho, segunda às 10h e 
às 13h30.  
Dia 4 de julho, às 10h e às 13h30. 
Oficina Cultural Oswaldo De Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 
 

MERCEARIA DE IDEIAS 
 
RESIDÊNCIA COREOGRÁFICA 
[WORKSHOP] 
 
240 min. | Livre. | Gratuito. 
  

 A ideia fundamental que 
norteia a residência é poder 
criar um ambiente de discussão e 
pesquisa com outros artistas 
para que o assunto possa ser 
expandido e aprofundado. O 
projeto Singularidade tem a 
intenção de investigar um 
assunto que tem estado na pauta 
do dia em muitas áreas. Contudo 
nosso intento é investigar um viés 
que se relaciona com a 
percepção de que todo 
movimento, assim como todo 
sujeito, é único.  
A partir de ideias relacionadas 
a essa premissa, vamos 
investigar como isso estabelece e 
organiza reflexões e danças no 
aspecto individual e coletivo. 

A estrutura da Residência tem 
uma aula no início do dia de 
trabalho, seguida por discussões 
de assuntos específicos e 
exercícios de improvisação e 
composição com a intenção de 
analisar como os assuntos podem 
se tornar estruturações estéticas. 
 
De 02 de julho a 14 de junho, 
segunda a sexta das 11h às 15h 
CRD - Centro de Referência da Dança  
Galeria Formosa - Baixos do Viaduto do 
Chá, s/nº. 
 

CIA REPENTISTAS DO 
CORPO 

 

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

 
A oficina é baseada na 
linguagem interdisciplinar 
utilizada pela Cia. em suas 
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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 de junho a 28 de agosto, 
terças às18h e sábados às 14h. 
CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, s/n. 

 

 
 

 

 

 “A INSPIRAÇÃO QUE VEM 
DAS PALAVRAS” - VIDEO 
PALESTRA   
 
120 min. | 14 anos. | Gratuito. | 50 
Vagas. 

 
A vídeo-palestra será conduzida 
pelos diretores artísticos Sérgio 
Rocha e Cláudia Christ que 
falarão sobre a importância da 
literatura, especialmente a 
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 inspiraram 
os trabalhos da Cia. 
 
Dia 06 de julho, sexta às 15h. 
CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, s/n. 
 
 

 

CIA. CORPOCENA 
 
#POÉTICASDERESISTÊNCIA EM 
CIRCULAÇÃO 
 
180 min. | 14 anos. | Gratuito. | 20 
Vagas. 

  
Os participantes experimentarão 
estratégias de improvisação 
desenvolvidas pela Cia 
Corpocena ao longo do processo 
de criação do espetáculo 
#poéticasderesistência. Cada 
encontro é organizado 
contemplando todo o percurso 
de construção dramatúrgica. 
 
Dia 27 de julho, sexta às 15h30. 
Oficina Cultural Alfredo Volpi.  
Rua Américo Salvador Novelli, 416 – 
Itaquera. 
 

Dia 25 de julho, quarta às 14h. 
ETEC das Artes. 
Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, Prédio II – 
Santana. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 
 

COLETIVO KANDAKE 
 

WORKSHOP MULHER 
RASTAFARI, QUEM A 
ACHARÁ?  
 

120 min. | 14 anos. | Gratuito. 
 

Proporcionar uma vivência com 
dança que envolva elementos 
significativos da cultura Rastafari 
e consequentemente, trazendo à 
tona a nossa história de África – 
Etiópia. 
 

Dia 22 de julho, domingo às 13h. 
Casa de Cultura Cora Coralina 
Rua Sant’na, 201 – Vila São Pedro  
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ESPETÁCULOS 
 

EAEO RECORDS 
 

SOLEDAD + FEIRA DE MÚSICA 
 

300 min. | Livre. | Gratuito. |150 
pessoas. 

 
A cantora cearense Soledad faz 
show com repertório do seu 
primeiro disco “Soledad” e 
algumas novas canções ainda 
inéditas. O disco Soledad conta 
com arranjos incidentais e 
minimalistas que valorizam a 
versatilidade e carisma da 
artista. 

“Soledad” e  um namoro com a 
arte, delicadamente delirante. 
Com uma pegada marcante e 
aconchegante, a delicada euforia 
da artista chegou para seduzir 
ouvidos bem sintonizados e 

corac o es dispostos a arriscar o 
ritmo de suas batidas em nome 

da boa mu sica. Numa mensagem 

direta e despretensiosa, com 
psicodelia, sonoridades flutuantes 
e guitarras desafiadoras, além 

de um time de mu  sicos em plena 

sintonia e um reperto  rio com boas 
doses de sentimentos pessoais, 

“Soledad” e   capaz de provocar 
ricas e longas catarses 

polirri timicas. 

Para lanc ar o seu primeiro CD, a 
cantora cearense contou com um 
time de talentosos profissionais. A 

produc a  o do disco e   de uma 
parceria colaborativa entre a 

pro  pria cantora, Vitor Colares, 
Bruno Rafael, Guilherme 

Mendonc a e Felipe Lima. Ja   a 

produc a  o executiva traz a 
assinatura da EAEO Records. 

  es e tica apurada de Soledad e   
aprimorada pelos arra  os  em 

ela orados e dia  logos musicais 

com Gui Amabis, Vitor Colares, 
Bruno Rafael, Guilherme 

Mendonc a, Felipe Lima e pelas 

participac  o es de Fernando 

Catatau e Igor Caracas . Munida 

de ardilosas canc  o es, a cantora 

abrac a novos compositores da 
cena brasileira, como Daniel 

Groove, Vitor Colares e Uira   dos 
Reis. 
Além disso, acontecerá a Feira de 
Música, um encontro e feira de 
selos brasileiros que atuam na 
cena autoral e independente do 
país.  
 
Dia 28 de julho, sábado das 15h às 
22h. 
EAEO Records. 
Rua Paulistânia, 66 – Sumarezinho.  
  

ETHOS PRODUTORA DE ARTE 
E CULTURA LTDA 

 

SHOW FANTA KONATE E 
TROUPE DJEMBEDON 

 

60 min.| Livre. |Gratuito. |50 
pessoas.  
 

Cantora do Guiné Conacri 
apresenta músicas tradicionais 
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africanas e composições próprias 
que tratam de temas sociais, das 
aldeias, do mundo e do ser 
humano.  

 

De 07 de junho, sábado às 19h. 
Estúdio Mawaca. 
Rua Inácio Borba, 483 - Chácara Santo 
Antonio. 
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ATIVIDADES 
 

PAULO VIRGILIO D'AURIA 
 

AS NOVAS AVENTURAS DE 
GUARACY 
 

140 min. | Livre. | Gratuito. | Livro 
R$ 25. 

 
O livro As novas aventuras de 
Guaracy, de Paulo D'Auria será 
lançado no Sarau Suburbano no 
Bixiga. 
 
Dia 30 de julho, segunda às 19h30. 
Livraria Suburbano Convicto. 
Rua Treze de Maio, 70, segundo andar – 
Bela Vista. 

 

 


