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ESPETÁCULOS 
 

LES COMMEDIENS 
TROPICALES 

 

MEDUSA.CONCRETA [ESTREIA] 
 

120 min. | Gratuito. 
 

Medusa a mulher com cabelos de 
serpentes condenada pela deusa 
atena depois de ser violada por 
poseidón. Medusa a mulher que 
teve sua cabeça decapitada por 
perseu. Medusa mulher suicida 
petrificada. Medusa mulher 
vítima, mil vezes vítima, cantada 
na rua como monstro, culpada, 
merecedora da violação 
provocada. 
 
De 24 de agosto a 09 de novembro,  
terças, sextas e sábados às 17h. 
Praça Pedro Lessa. 
Vale do Anhangabaú. 
 
 
 

TEATRO KAUS 
 

CONTRARREVOLUÇÃO 
[ESTREIA] 
 

70 min. | 14 anos. | Gratuito. 
 

CONTRARREVOLUÇÃO traz três 
figuras presas em um ambiente 
inóspito. Uma senhora 
personificando a Europa 
apresenta toda a cultura branca 
europeia; uma mulher relata as 
práticas pedófilas de seu 
marido; um comandante de um 
avião se tranca na cabine. Por 
meio desses e outros atos, o 
espetáculo discuti a ideia frágil 
da revolução nos dias atuais.  
 
De 02 de agosto a 22 de setembro, 
quintas e sextas às 20h, sábado às 
18h.  
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro.  
 
 
 
 
 

GRUPO PANDORA 
 

COMUM  
 

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. 
 
Dias 03, 04, 27 e 28 de agosto, 
segunda, quarta e sexta às 20h e 
sábado às 19h. 
Ocupação Artística Canhoba – Cine 
Teatro Pandora. 
Rua Canhoba, 299 – Jardim São 
Paulo/Perus.  
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Dia 10 de agosto, sexta às 20h. 
CEU Parque Anhanguera. 
Rua Pedro José de Lima, 1020 – 
Anhanguera/Morro Doce. 

 
Dias 17, 18, 19 e 20 de agosto, de 
segunda a sexta às 20h. 
Teatro de Contêiner. 
Rua dos Gusmões, 43 – Santa Ifigênia. 

 

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 
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. 

 
MATRIARCADO DE 
PINDORAMA  - ABERTURA DE 
PROCESSO 
 
120 min. | 16 anos. | Gratuito. 

 
Seis encontros com o público de 
nosso trabalho, em processo - 
Matriarcado de Pindorama - em 
que recontaremos a história do 
Brasil do ponto de vista do 
protagonismo feminino, em 
fragmentos-gatilhos de novos 
tempos. As apresentações deste 
work in progress serão seguidas 
de debates. Compartilharemos a 
cada dia uma seleção de cenas 
criadas a partir de intensa 
integração de linguagens entre 
teatro, dança, música, vídeo-
performance, manifesto e poesia. 
Mulheres apagadas e silenciadas 
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de nossa história dialogarão com 
situações de nosso tempo 
presente. 
 
De 27 de agosto a 01 de setembro, 
segunda a sexta às 20h30 e 
sábado às 21h. 
Teatro Estelar. 
Rua 13 de maio, 120 – Bexiga. 

 
SOBREVENTO 

 
SÃO MANUEL BUENO, MÁRTIR 
 

16 anos. |Gratuito. 

 
O espetáculo conta a vida do 
personagem Dom Manuel, um 
padre que carrega, como um 
estigma, a dúvida de sua 
própria fé e da existência de 
Deus. Através da narrativa 
confessional e em primeira 
pessoa de Ângela, o texto 
embrenha-nos no drama íntimo 
do pároco, que está prestes a 
ser beatificado. Lázaro,  irmão 

de Ângela, acaba de voltar dos 
EUA para a pequena cidade 
onde nasceu e tenta convencer 
Ângela a ir embora daquele 
lugar onde, segundo o 
personagem, “as mulheres 
mandam nos homens e os padres 
mandam nas mulheres”. Mas ela 
se recusa convencida de que há 
questões a serem resolvidas por 
lá. A trama gira em torno do 
relacionamento desses três 
personagens: Ângela ganha 
profunda admiração e gratidão 
por Dom Manuel, que se 
transforma, de um mártir, em 
uma espécie de santo, apesar – 
ou justamente por causa – de sua 
dúvida e falta de fé. 
 
De 18 de agosto a 23 de setembro, 
sábados e domingos às 20h.  
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belezinho. 

 
 

OS SATYROS 
 

O INCRÍVEL MUNDO DOS 
BALDIOS 
 

90 min. |R$ 20 inteira e R$ 10 
meia. 

 
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 
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médica e um amigo. Em uma 
área de fumantes de um clube, 
uma refugiada palestina 
conhece um adolescente 
perdido. 
 
De 03 a 17 de agosto, sextas e 
sábados às 21h e domingos às 
19h30.  
Espaço Satyros Um. 
Praça Franklin Roosevelt,  214 – 
Consolação.  
 
TRANSEX 
 

80 min. |14 anos. | R$ 20 inteira e 
R$ 10 meia. 

 
A travesti Tereza e a atriz de 
pornochanchada Marlene Bréa 
dividem um apartamento na 
Praça Roosevelt. Uma delas, 
Tereza, é apaixonada por um 
ser de outra dimensão. Em 
determinado momento, as duas 
recebem a visita de René, 
professor de pintura de Tereza, 
um homem transexual, que fala 

sobre seu código de amor, 
inspirado nos códigos 
medievais, e revela a Tereza 
que ela é a escolhida para 
receber o seu amor. 
 
De 01 a 30 de agosto, quartas e 
quintas às 21h.  
Espaço Satyros Um. 
Praça Franklin Roosevelt,  214 – 
Consolação.  
 

GRUPO FOLIAS 
 

FOLIAS BRECHTIANAS: 
OCUPAÇÃO BRECHT  
 

10 minutos por cena. | Gratuito. 
 

Pare alguns minutos na calc  ada 

em frente ao Galpa  o: “Me da   
um trocado, preciso inteirar o 
dinheiro para tomar um banho”, 
“Quero dormir, falta pouco para 

um pernoite”, “Fac  o flores de 

papel especialmente para voce  , 
em troca me compra um 

salgado”. Algue  m vai querer 

conversar contigo, não faltarão 
histórias! Arde na pele, nos ossos, 
nos olhos a necessidade de 

coisas ba sicas. 
O projeto FOLIAS BRECHTIANAS 
convidou sete diretores para, a 
partir da obra do poeta e 
dramaturgo alemão, desenvolver 
cenas e intervenções de curta 
duração. Elas ocorrerão 
DENTRO, FORA OU ENTRE o 
Galpão do Folias e as ruas da 
Santa Cecília durante o segundo 
semestre de 2018. 
A primeira abertura de processo 
"Ocupação Brecht" tem a 
direção de Humberto Vieira e é 
dividida em 3 cenas (Ocupação, 
Opinião e Expulsão) que 
acontecem na entrada do nosso 
espaço. 
 
Ensaio aberto: 
Dias 17 e 24 de agosto, das 16h às 
19h.  
Galpão do Folias - Espaço Reinaldo 
Maia. 
Rua Ana Cintra, 213 – Santa Cecília. 
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Apresentação: 
Dia 31 de agosto, das 16h às 19h.  
Galpão do Folias - Espaço Reinaldo 
Maia. 
Rua Ana Cintra, 213 – Santa Cecília. 

 
TUOV 

 

GUERRAS DESCONHECIDAS 
 

90 min. | Gratuito. 
 

O Teatro Popular União e Olho 
Vivo recebe a Companhia Estudo 
de Cena em sua sede no Bom 
Retiro. “Guerras Desconhecidas” 
apresenta ao público três 
guerras brasileiras que não 
aparecem na história oficial do 
país: Guerra do Pau-de-Colher, 
Guerra de São Bonifácio e 
Guerra do Quintino Gatilheiro. 
O espetáculo é composto de um 
prólogo e três atos. A narrativa 
é conduzida por Lampião, 
Zapata, Pantera Negra e Santa 
Dica, personagens do imaginário 
social do nosso continente. 

Para a criação a Estudo de Cena 
teve como base o caderno 
“Guerras Desconhecidas do 
Brasil” escrito pelo jornalista 
Leonencio Nossa e a construção 
de um teatro mambembe, a 
Barraca de Cena, montada em 
feiras, praças e ruas. 
 
Dia 04 de agosto, sábado às 16h.  
Sede do Teatro Popular União e Olho 
Vivo. 
Rua Newton Prado, 766 – Bom Retiro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Dia 03 de agosto, sexta das 14h 
às 18h.  
CEU Jaçanã. 
Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 – 
Jardim Guapira. 
 

CIA. CASA DA TIA SIRÉ 
 

RUA DE BRINCAR 
 

Gratuito.   

 
A Cia. da Tia Siré propõe a 
atividade Rua de Brincar como 
um modo de ressignificar seu 
trabalho por meio da 
experiência e memória 
compartilhada com seu 
interlocutor. É um resgate das 
brincadeiras de quintais e de rua 
de antigamente para que sejam 
mescladas com as de hoje. Por 
isso, esses encontros são abertos 
para as “crianças de todas as 
idades”, com prioridade de 
atingir pais/mães e filho/filhas, 
até mesmo avós com seus 
netos/netas. Quem nunca brincou 

de pular corda, rouba-bandeira, 
elefantinho colorido, mãe da rua, 
barra-manteiga, taco, passa-
anel e tantas outras brincadeiras 
na rua ou no quintal? Se não 
brincou vale a pena conhecer, 
quem já brincou bora pro 
parque reviver! 
 
Dia 05 de agosto, domingo às 15h. 
Praça Sete Jovens. 
Rua Pedro Pomar – Jardim Eliza Maria. 

 

GRUPO FOLIAS 
 

CINECLUBE FOLIAS 
 

Gratuito.   

 
“Cineclube Folias Brecht!” 
Exibição de filmes com a 
participação, adaptação ou 
inspirados na obra de Bertolt 
Brecht, sempre com a presença 
de um convidado para conversar 
após a exibição. 
Desta vez o filme será "Os 
Carrascos Também Morrem" 

(135', 1943). Um nazista é 
assassinado na Tchecoslováquia 
ocupada. Como represália, a 
Gestapo começa uma sangrenta 
caçada. Nesta sessão, 
exibiremos o filme que tem 
direção de Fritz Lang e roteiro 
de Bertolt Brecht e receberemos 
Laura Brauer para um conversa 
após a exibição. 
 
Dia 08 de agosto, quarta às 20h. 
Galpão do Folias - Espaço Reinaldo 
Maia. 
Rua Ana Cintra, 213 – Santa Cecília. 

 

TEATRO KAUS 
 

LEITURA DA PEÇA “CONTRA O 
PROGRESSO”, DE ESTEVE 
SOLER 
 

80 min. | 14 anos. | Gratuito. 
 

Escrita em 2008, a peça 
CONTRA O PROGRESSO reúne 
sete cenas surrealistas, e faz 
parte da Trilogia da Indignação, 
que inclui também as peças 
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“Contra o Amor” e “Contra a 
democracia”, e que serão lidas 
pelo grupo no mês de setembro. 
Os textos da Trilogia da 
Indignação foram traduzidos 
para 17 idiomas e encenados 
em vários países pelo mundo, 
somando cerca de 70 
montagens. “CONTRA O 
PROGRESSO” mistura humor e 
horror, morte e comédia 
exageram e ridicularizam como 
um espelho que distorce a 
realidade, numa crítica óbvia ao 
progresso humano.  
 
De 21 de agosto, terça às 20h.  
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro.  
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ESPETÁCULOS 
 

CÍRCULO DE ATORES 
 

A MILIONÁRIA [ESTRÉIA] 
 
140 min. | 14 anos. | Gratuito.  

 
Escrita por Bernard Shaw, 
socialista, crítico teatral, criador 
de casos e ganhador do prêmio 
Nobel de Literatura, A Milionária, 
é uma comédia que retrata o 
modo de pensar de um grupo 
social bem conhecido do público 
de hoje: os super-ricos. Epifania, 
herdeira de uma grande fortuna, 
inicia sua trajetória em busca de 
afeto ao encontrar-se com um 
advogado para redigir seu 
testamento e informar sobre seu 
provável suicídio. 
 
De 03 a 26 de agosto, sextas e 
sábados às 21h e domingos às 19h. 
Teatro Municipal da Lapa Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa. 
 

 

DINAH FELDMAN 
 
NINA OU DA FRAGILIDADE 
DAS GAIVOTAS EMPALHADAS 
[ESTREIA] 
 
90 min. | R$20 inteira e R$10 meia. 

 

Os amantes Trigorin, Treplev e 
Nina, personagens de “A 
Gaivota”, de Anton Tchekhov, 
encontram-se em uma casa 
isolada pela neve em plena 
Revolução Russa. Depois de ter 
deixado Treplev, que se suicidou 
na obra tchekohviana, Nina foi 
morar com o escritor e diretor 
Trigorin. Quinze anos depois, 
Treplev reaparece na vida da 
atriz. Agora, os três estão 
perplexos diante da história, do 
tempo, do envelhecimento e da 
desilusão. NINA não é uma 
continuação da obra de 
Tchekhov, mas uma variação, no 
sentido musical. É antes de tudo 
um exercício de admiração. 

 
Dia 21 de agosto, terça às 19h30.  
CCSP – Espaço Ademar Guerra. 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 

 
De 22 de agosto a 27 de setembro, 

terças, quartas e quintas às 21h, 
sessões extras às quartas às 17h. 
CCSP – Espaço Ademar Guerra. 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 

 
TEATRO POR UM TRIZ 

 
ELISA E OS CISNES SELVAGENS 
 
50 min. | Livre. | Gratuito. 
 

Uma adaptação do conto de 
fadas ‘Os Cisnes Selvagens’ de 
Hans Christian Andersen. Em 
“Elisa e os Cisnes Selvagens” são 
abordadas questões como a 
intolerância, o respeito e a 
aceitação do diferente. A 
encenação põe em cena as 
diversas possibilidades que o 
papel oferece e utiliza a 
linguagem do Teatro de Papel 
em técnicas como pop-up, 
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bonecos bi e tridimensionais, 
origami, kirigami e sombras. 
 
De 04 a 26 de agosto, sábados e 
domingos às 16h. 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino. 

 
BRICABRAQUE 

 
MEQUETREFE SORRATEIRO 
 
60 min. | Gratuito. 

 
O espetáculo “Mequetrefe 
Sorrateiro” aborda o universo 
afetivo de um menino diante da 
separação de seus pais e sua 
transição da infância para a 
adolescência. Com música, 
poesia, animações e utilização de 
novas mídias, a história de 
Menino é contada a partir de 
suas tristezas e alegrias e as 
consequências que estas trazem 
em seu aprendizado e 
amadurecimento. 
 

Dia 06 de agosto, segunda às 
10h30 e às 14h. 
Colégio de Santa Inês. 
Rua Três Rios, 362 – Bom Retiro. 

 
Dia 16 de agosto, quinta às 10h e 
às 14h. 
CEU Canto do Amanhecer. 
Avenida Cantos do Amanhecer, s/n – 
Jardim Eledy. 

 
Dia 23 de agosto, quinta às 14h. 
Teatro Morumbi Shopping. 
Avenida Roque Petroni Júnior, 1089 – 
Jardim das Acácias.  
*Ingressos R$ 20 

 
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 às 20h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
ÁGUA DOCE 
 
50 min. | Livre. | Gratuito.  

 
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 

CIA. DA TRIBO 
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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 04 de agosto, sábado às 11h e 
às 16h.  
Parque Independência. 
Avenida Nazareth, s/n – Ipiranga. 

 
Dia 05 de agosto, sábado às 11h e 
às 16h.  
Parque Ibirapuera. 
Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila 
Mariana. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

DINAH FELDMAN 
 
ENCONTRO ABERTURA DE 
PROCESSO 
 
120 min. | Gratuito. 

 

Encontro Abertura de Processo 
sobre o processo de montagem 
da peça NINA com a equipe do 
projeto, para artistas e 
interessados em geral. 
 
Dia 30 de agosto, quinta às 17h.  
CCSP – Espaço Ademar Guerra. 
Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA. CORPOCENA 
 

#POÉTICADERESISTÊNCIA 
 

50 min. | 14 anos. | Gratuito. | 150 
lugares. 

 
#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 agosto, às 20h. 
Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes. 
Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto 
Habitacional Sitio Conceição. 

 
 

Dia 09 de agosto, às 10h. 
CEU Caminho do Mar. 
Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, 
5241 - Jardim Lourdes. 

 

CIA.OITO NOVA DANÇA 
 

JURUÁ 
 

60 min. por aula | 14 anos. | R$ 20 
| 390 lugares. 
 

Juruá é um dos modos como os 
Guarani se referem aos não 
indígenas. É nessa condição, 
atravessados por encontros com 
os Guarani Mbya, que nossos 
corpos e palavras se movimentam 
nessa criação. A relação que se 
estabelece pela diferença é a 
conexão que possibilita 
aprendizados e alianças.  
Em JURUÁ, a Cia Oito Nova 
Dança dá continuidade à 
pesquisa de linguagem que 
intersecciona movimento e 
sonoridade inspirada pela leveza 
e resistência dos xondaro, os 
guardiões guarani e sua dança 

de enfrentamento e esquiva. 
Juruá somos nós, que jamais 
seremos Guarani, mas também 
não mais os mesmos após os 
encontros nas aldeias, na cidade 
e em nossos corpos.  

 

De 02 a 12 de agosto, quintas a 
sábados às 21h e domingos às 18h. 
SESC Pompeia. 
Rua Clélia, 93. 

 
GRUPO DIVINADANÇA 

 

ALGORITMO - ENTRE O 
POSSÍVEL E O INEVITÁVEL 

 
75 min. | Livre. | Gratuito. | 50 
lugares. 

 
ALGORITMO aqui se refere a 
possibilidades de partilha e de 
conexão, do individual ao 
coletivo, do conflito à resolução. 
Almeja-se, portanto a troca onde 
o foco é comunicar-se, onde o 
inevitável é a busca de si mesmo 
através da relação com o outro. É 
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possível a comunicação entre as 
partes e é inevitável a 
transformação durante a busca, o 
processo. O espetáculo é dividido 
em 2 partes, sendo a primeira 
com o uso da Realidade 
aumentada, onde elementos 
gráficos são inseridos num 
ambiente real. 
Aqui os óculos para realidade 
virtual adquirem diferentes 
significados. A tecnologia que 
cega ou aquela que possibilita? 
Na segunda parte as relações e 
conexões que são estabelecidas 
também são conflitantes e nos 
fazem refletir sobre aquilo que se 
estabelece enquanto ser humano. 
O que se cria a partir de um 
indivíduo e como. 
 
Dias 17 e 18 de agosto, às 19h. 
CRD Centro de Referência da Dança. 
Baixos do Viaduto do Chá, s/n. Galeria 
Formosa – Centro. 

 
 

PERFORMANCE 

 
20 min. | Livre. | Gratuito. | 70 
lugares. 

 
BINÁRIO consiste em uma 
performance de 
aproximadamente 5 a 7 minutos 
pelo elenco do Grupo 
Divinadança e segue como 
atividade interativa onde o 
público presente é convidado a 
participar, tendo este tempo de 
interação mais 40 minutos. 
Na performance o sensor de 
movimento Kinect ( X Box One ) 
vai ler alguns movimentos pré-
estabelecidos criados a partir do 
software em questão e da 
expressão corporal dos 
bailarinos, e através dessa 
leitura, elementos gráficos surgem 
no monitor para então serem 
projetados na fachada definida 
para tal. 
Para o momento em que o 
público é inserido movimentos 
mais simples são instruídos pelo 

elenco ao contrário da 
performance inicial onde há 
maior complexidade no 
vocabulário de movimento. 
O nome BINÁRIO surgiu 
extamente para fazer essa ponte 
entre 2 indivíduos e 2 elementos 
gráficos em comunicação. A partir 
de um sistema binário é possível 2 
possibilidades, opostas, 
antagônicas, mas no caso desta 
performance o que seria tudo ou 
nada, alto ou baixo,presença ou 
ausência, verdadeiro ou falso, 
transforma-se e revela a 
comunicação entre as partes, 
sejam as que estão em 
performance ou as que observam 
e entram neste universo especial 
do movimento. Esta interatividade 
permite que o público leigo e de 
qualquer idade entre em contato 
com a expressão artística da 
dança e ao mesmo tempo com o 
elemento tecnologia, o que para 
muitos jovens já é de fácil 
comunicação. O objetivo maior 
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é,portanto, inserir plateia no 
mundo das artes performáticas 
onde cada indivíduo pode 
participar potencializando 
diferentes sensações. Aqui a 
dança surge como elemento de 
troca, saúde, diversão, 
apreciação e mesmo 
entretenimento, potencializando a 
comunicação com o próprio corpo, 
com o espaço, com a máquina, 
com a imagem e principalmente 
com o outro. 
 
Dia 12 de agosto, das 11h15 às 
13h15. 
MIS - Museu da Imagem e do Som. 
Avenida Europa, 158, Jd. Europa. 

 
GUBOOT DANCE BRASIL 

 

YEBO  
 

45 min. | Livre. | Gratuito. | 80 
lugares. 

 
Gumboot dance (dança de botas 
de borracha) é uma forma de 

dança popular que foi criada 
pelos trabalhadores no século XIX 
nas minas de ouro e de carvão 
da África do Sul. 
Yebo é o segundo espetáculo do 
Grupo Gumboot Dance Brasil. Ele 
aborda a exploração, tanto das 
minas como dos sete povos 
levados para extração do 
minério, a criação de um dialeto 
sonoro a partir das batidas nas 
botas de borracha, a espera das 
mulheres por seus maridos 
mineiros durante a temporada de 
exploração das minas. 
 
Dia 08 de agosto, quarta às 10h30. 
Rua Miguel Mota, 502 – Alto da Mooca. 

 
CIA DAMAS EM TRANSITO E 

OS BUCANEIROS 
 

PARTILHAS POÉTICAS EM 
CONTATO 

 

90 min. | Livre. | Gratuito. | 120 
lugares. 
 

Encontros que a cia. apresenta e 
abre ao público sua pesquisa 
corporal baseada no mergulho no 
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 18 de agosto, sábado das 10h30 

às 18h. 
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20 – Penha de Franca 

 
GRUA –  

GENTLEMAN DE RUA 
 

SETe 
 

40 min. | Livre. | Gratuito. 

 
GRUA SETe, convoca a 
percepção para o outro na 
experiência do encontro. Afeto, 
vulnerabilidade – 7 homens. 
Juntos? Como? Corpos plurais 
atentos às diferenças, que se 
dispõem ao sensível como 
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possibilidade de questionar seus 
fazeres, de performar uma ação, 
de performar um comum. 
 
Dia 01 de agosto, quarta às 11h. 
Praça da Liberdade 
Praça da Liberdade, 159. – Liberdade. 

 
Dia 07 de agosto, terça às 11h. 
Pátio do Colégio. 
Praça Pátio do Colégio, 2 – Centro. 

 
Dia 07 de agosto, terça às 16h. 
Praça da Sé 
Praça da Sé,188 - Sé. 

 
Dia 08 de agosto, quarta às 11h. 
Parque da Juventude. 
Avenida Cruzeiro do Sul, 2630 – 
Carandiru. 

 
Dia 09 de agosto, quinta às 13h. 
Catedral da Penha. 
Rua Santo Afonso, 199 – Penha. 

 
Dia 10 de agosto, sexta às 10h. 
MASP – Museu de Arte de São Paulo. 
Avenida Paulista. 1578 - Bela Vista. 

 
Dia 11 de agosto, sábado às 10h. 
Largo Treze de Maio. 
Alameda Santo Amaro, 180 – Largo Treze. 

Dia 13 de agosto, segunda às 17h. 
Praça Roosevelt. 
Praça Franklin Roosevelt, 276 - Consolação 

 
Dia 14 de agosto, terça às 11h. 
Praça Ramos de Azevedo. 
Rua Formosa, s/n. 

 
Dia 14 de agosto, terça às 17h. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa - Baixos do Viaduto do 
Chá, s/n – Centro. 

 
Dia 15 de agosto, quarta às 14h. 
Largo da Batata. 
Rua Martim Carrasco, 56 – Pinheiros. 

 
Dia 15 de agosto, quarta às 19h. 
Ocupação 9 de Julho. 
Ocupação 9 De Julho - Rua Álvaro de 
Carvalho, 35. 

 
Dia 16 de agosto, quinta às 16h. 
Largo da Batata. 
Rua Martim Carrasco, 56. 

 
Dia 17 de agosto, sexta às 16h. 
Parque da Luz 
Rua Prates, 93 – Bom Retiro. 

 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

ALE KALAF 
 

OFICINA INTENSIVA DE 
DANÇA FLAMENCA 
CONTEMPORÂNEA 
 

180 min. por aula | 16 anos. | 
Gratuito. | 15 lugares. 
 

O objetivo desta oficina é 
aproximar as linguagens das 
danças flamenca e 
contemporânea em uma vivência 
intensiva para bailarinos e 
estudantes que queiram 
desenvolver uma linguagem 
autoral, se descolando da 
movimentação pré-concebida 
deste corpo flamenco em busca 
de uma expressão autêntica. 

 

Dias 1 e 2 de agosto, das 19h30 às 
21h30. 
Estúdio Flamenco Alef Kalaf. 
Rua André Casado, 258 – Sumaré. 
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CIA. CORPOCENA 
 

OFICINA DANÇA E 
IMAGINAÇÃO COM ANA 
CLARA AMARAL 
 

180 min. por aula | 18 anos. | 
Gratuito. | 30 vagas. 

 
A partir do estudo do movimento 
consciente pretende-se acordar 
estados de atenção e de jogo do 
corpo em relação ao espaço e ao 
outro, o que permite a 
exploração de ancoragens e 
composições em dança em 
diferentes paisagens urbanas. O 
processo se apoiará na pesquisa 
da bailarina Ana Clara Amaral 
junto ao Laboratório Fuga! (LUME 
teatro) e abordará 
procedimentos como a relação 
entre a Dança e a Mimese 
corpórea e as Cartografias 
corporais (Projeto cAsa): espelhar, 
ecoar e enquadrar. Esta oficina 
faz parte do projeto 
#poéticasderesistência Em 

Circulação da Cia Corpocena, 
contemplado pela 23ª edição do 
Programa Municipal de Fomento 
à Dança para a Cidade de São 
Paulo. 
 
De 07 à 25 de agosto, todas as 
terças-feiras das 13h30 às 16h30. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363, Bom Retiro. 

 

CIA. DA VILA 
 

AULÃO - CIA DA VILA 
 

240 min. | 12 anos. | Gratuito. | 40 
lugares. 
 

O aulão Cia da Vila foi criado 
para compartilhar nossas 
pesquisas, estudos e práticas, em 
grupo e individuais com o público 
em geral, em um domingo de 
muita energia e troca de 
experiências.  
Cinco aulas gratuitas com 
integrantes da Cia da Vila: 13h - 
Práticas Corporais com Cris 

Rother; 14h - Aula Collab com 
Liliane de Grammont e Rebeca 
Tadiello; 15h- Aula Collab com 
Clara Hornis e Júlio Françozo; 
16h - Aula Collab com Daru 
Liberato e Mih Núbia. 

 

Dias 15 e 19 de agosto, das 13h às 
17h. 
Espaço Cultural Casa da Vila. 
Avenida Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira - 943B. 

 

CIA.OITO NOVA DANÇA 
 

OFICINA JURUÁ - PROCESSO 
CRIATIVO EM DANÇA E 
MÚSICA 
 

240 min. por aula | 16 anos. | 
Gratuito. | 30 lugares. | Inscrições 
pelo e-mail 
ciaoito@novadanca.com.br 
 

Oficina do processo criativo 
ministrada por Lu Favoreto e 
Andrea Drigo, em que serão 
abordados os procedimentos 
realizados na criação do 
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espetáculo e na lapidação de sua 
matéria criativa.  
O objetivo é transmitir e tornar 
acessível a estudantes das artes, 
artistas profissionais e amadores 
os procedimentos utilizados ao 
longo da pesquisa de linguagem 
da Cia. Oito Nova Dança, a 
partir de elementos da cultura 
Guarani Mbya. Para esta oficina, 
Lu Favoreto e Andrea Drigo, a 
partir da pesquisa de linguagem 
corporal, vocal e musical 
desenvolvida pela Cia. Oito 
Nova Dança, expõem a 
investigação de princípios do 
movimento relacionados à 
presença corporal e organização 
coreográfica pessoal e coletiva 
das danças, cantos e rituais 
Guarani. A integração entre o 
gesto vocal e motor será outro 
aspecto abordado para a 
investigação criativa e 
exploração do movimento. Serão 
30 vagas mediante inscrição 
para o público em geral 

interessado na dança como 
expressão artística e no 
conhecimento do universo Guarani 
e ameríndio em geral. 

 

Dias 11 e 12 de agosto, das 10h às 
14h. 
Estúdio Oito Nova Dança. 
Rua Grajaú, 534 - Sumaré. 

 

CIA. REPENTISTAS DO 
CORPO 

 

OFICINA PRÁTICA DE DANÇA 
CONTEMPORÂNEA E 
PERCUSSÃO CORPORAL 
 

180 min. | 14 anos. | Gratuito. | 40 
lugares. 

 
A oficina é ministrada pelos 
diretores Sérgio Rocha e 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 9 a 28 de agosto, terças das 18h 
às 21h, e sábados das 14h às 17h. 
CEU Perus (sala multiuso e sala de 
dança). 
Rua Bernardo José de Lorena, s/n. 

 
ATELIÊ COREOGRÁFICO "DA 
PALAVRA AO MOVIMENTO" 
 

180 min. | 14 anos. | Gratuito. | 40 
lugares. 
 

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

 

Dias 12 a 31 de agosto, terças e 
sextas, das 14h30 às 17h30. 
CEU Perus (sala multiuso e sala de 
dança). 
Rua Bernardo José de Lorena, s/n. 
 

NÚCLEO OMSTRAB 
 

ATELIÊ COREOGRÁFICO # 03  
 

40 min. | Livre. | Gratuito. | 80 
lugares. 

 
Inspirado nos Encontros 
Improváveis de Leonardo Alkmim 
e Sandro Borelli, Carlos Careqa 
e Jorge Garcia, Augusto Pompeo 
e Márcio Greyk. 
 

Dia 03 de agosto, sexta às 19h30.  
Oficina Cultural Oswaldo De Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 

GRUPO DIVINADANÇA 
 

O GESTO EM MOVIMENTO 

 
90 min. | 14 anos. | Gratuito. | 30 
lugares. 

 
Objetivo: demonstrar e facilitar o 
uso do gesto na dança 
contemporânea enriquecendo o 
indivíduo na construção do 
intérprete. 
Também inclui técnicas de chão 
desenvolvidas a partir da 
experiência durante mais de uma 
década como professora de 
amadores, não bailarinos e 
profissionais e que inclui 
elementos da dança acadêmica 
não como código pré definido 
mas como facilitador do 
refinamento do corpo como um 
instrumento. Elementos da 
capoeira, da dança acadêmica, 

da dança moderna (Graham) 
entre outras fazem esta técnica 
propícia à construção de um 
corpo maduro. 
Recursos como lateralidade, 
horizontalidade, impulsos e 
apoios de chão, uso da 
respiração como coadjuvante na 
dinamização do movimento entre 
outros são elementos que 
constituem o Curso/Oficina. 
Aqui há uma mistura de elementos 
definidos citados anteriormente 
com uma experiência criativa o 
que permite aos participantes 
adquirirem algum material onde 
possam se “organizar”, ao mesmo 
tempo que facilita a partir de sua 
própria experiência a 
reelaboração de movimentos e 
gestos para a construção do 
movimento. 
Esta oficina inclui não apenas 
elementos conhecidos na dança 
contemporânea “formal”, como 
também possibilita a criação seja 
individual, em dupla, ou em grupo 
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através de uma abordagem clara 
e que segue um vocabulário 
corporal construído através de 
anos de vivência em sala de aula 
junto a todo tipo de “aprendiz”. 
 
Dia 14 de agosto, às 15h. 
CRD Centro de Referência da Dança. 
Baixos do Viaduto do Chá, s/n. Galeria 
Formosa – Centro. 

 
PALESTRA SOBRE REALIDADE 
VIRTUAL 
 
180 min. | 12 anos. | Gratuito. | 30 
lugares. 

 
Um pouco de história da pesquisa 
e desenvolvimento das 
tecnologias de realidade virtual e 
aumentada. 
Qual a diferença entre realidade 
virtual, aumentada e realidade 
mista? 
Casos de diálogo entre arte e 
tecnología pelo mundo afora. 
Esses e outros assuntos serão 

abordados na palestra do artista 
digital Rogério Lima 
 
Dia 15 de agosto, às 19h. 
CRD Centro de Referência da Dança. 
Baixos do Viaduto do Chá, s/n. Galeria 
Formosa – Centro. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA DO POLVO 
 

TELHADO DE NINGUÉM 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 300 
lugares. 

 
Dois personagens vindos de 
culturas diferentes naufragam no 
telhado de uma casa submersa 
no lixo. Ilhados e sem terem 
para onde ir, eles são obrigados 
a conviver para sobreviver. A 
situação se torna ainda mais 
complexa com a aparição de um 
terceiro personagem, um rato 
que vive no forro do telhado e 
provoca muitos conflitos. 
Voltado ao público infantil, 
Telhado de Ninguém é um 
espetáculo teatral, circense e 
musical, que explora o cenário 
de forma inusitada e lúdica, 
unindo as linguagens do circo e 
do teatro.  

Um telhado, uma chaminé, uma 
antena e um poste de luz se 
transformam em aparelhos de 
circo, ganhando vida através do 
corpo dos artistas que se 
equilibram, dançam e fazem 
acrobacias.  
Inspirado no universo do cinema 
mudo, esse é um espetáculo não-
verbal onde toda a comunicação 
é feita pela linguagem gestual e 
pela música tocada ao vivo que 
acompanha e pontua a ação. 
 
Dia 07 de agosto, terça às 15h. 
CEU Butantã. 
Avenida Eng. Heitor Antônio Eiras García, 
1870 - Jardim Esmeralda. 

 

CIA K 
 
VITÓRIA RÉGIA 
 

60 min. | Livre. | R$ 20,00 (inteira) 
e R$ 10,00 (meia). | 349 lugares. 

 
A lenda da vitória-régia é de 
origem indígena tupi-guarani e é 
muito popular na Amazônia 

brasileira. Por meio desta lenda, 
os pajés explicavam aos 
integrantes de sua tribo a 
origem da bela planta aquática. 
Há muitos anos, em uma tribo 
indígena, contava-se que a lua 
(Jaci, para os índios) era uma 
deusa que ao despontar a noite, 
beijava e enchia de luz os rostos 
das mais belas virgens índias da 
aldeia - as cunhantãs-moças. 
Sempre que ela escondia-se 
atrás das montanhas, levava 
para si as moças de sua 
preferência e as transformava 
em estrelas no firmamento. 
Uma linda jovem virgem da 
tribo, a guerreira Naiá, vivia 
sonhando com este encontro e 
mal podia esperar pelo dia em 
que seria chamada por Jaci. Os 
anciãos da tribo alertavam 
Naiá: depois de seu encontro 
com a sedutora deusa, as moças 
perdiam seu sangue e sua carne, 
tornando-se luz e virando 
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estrelas do céu. Mas quem a 
impediria? 
Naiá queria porque queria ser 
levada pela lua. À noite, 
cavalgava pelas montanhas 
atrás dela, sem nunca alcançá-
la. Todas as noites eram assim, e 
a jovem índia definhava, 
sonhando com o encontro, sem 
desistir. Não comia, nem bebia 
nada. Tão obcecada ficou que 
não havia pajé que lhe desse 
jeito. 
Um dia, tendo parado para 
descansar à beira de um lago, 
viu em sua superfície a imagem 
da deusa amada: a lua refletida 
em suas águas. Cega pelo seu 
sonho, lançou-se ao fundo e se 
afogou. A lua, compadecida, 
quis recompensar o sacrifício da 
bela jovem índia e resolveu 
transformá-la em uma estrela 
diferente de todas aquelas que 
brilhavam no céu. Transformou-a 
então numa "Estrela das Águas", 
única e perfeita, a planta Vitória 

Régia. Assim, nasceu uma linda 
planta cujas flores perfumadas e 
brancas abrem à noite e, ao 
nascer do sol, ficam rosadas. 
 
De 24 a 09 de agosto, sexta e 
sábado às 21h e domingo às 19h. 
Teatro Municipal da Mooca Arthur 
Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 - Mooca. 
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ESPETÁCULOS 
 
 

RODRIGO SAES BIAGGI 
 

FESTIVAL REGGAE DE 
ARTISTAS E BANDAS NOVAS 
 

120 min. | Livre. | Gratuito. | 350 
lugares. 
 

O Festival Reggae de Artistas e 
Bandas Novas fará a seleção de 
8 artistas e bandas iniciantes e 
estreantes para se apresentarem 
em eventos e também fazer 
parte de uma coletânea, tudo 
produzido e realizado por 
profissionais experientes da 
música e do Reggae. 
Não será somente uma 
competição entre artistas, mas 
uma vivência importante onde os 
artistas participantes receberão 
informações, conhecimentos e 
procedimentos para aplicar no 
desenvolvimento de suas 
carreiras. 

Dias 18, 21, 23, 29 de agosto, às 
19h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 478. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 
 

CONGO NYA 
 

OFICINA DE TAMBORES 
NYAHBINGHI E VIVÊNCIA 
RASTAFARI 
 

360 min. | Livre. | Gratuito. | 15 
vagas. | Inscrição pelo e-mail 
oficinarastafari@gmail.com 
 

O Projeto Batida do Coração 
trás uma oficina de fabricação 
de tambores, noções do toque 
ancestral Nyahbinghi e de 
alguns ritmos caribenhos. Nessa 
oficina buscaremos trazer uma 
integração maior entre a 
comunidade rastafari e as 
comunidades locais. 
Nela ensinaremos os princípios 
da construção de um tambor, 
através de uma abordagem 
ecológica com a utilização do 
material PVC ao invés da 
madeira, nessa oficina serão 
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contempladas 15 pessoas que 
levarão, além da bagagem 
cultural e histórica, um tambor 
para casa. 
 

Dia 04 de agosto, sábado às 10h. 
Casa de Cultura Raul Seixas. 
Rua Murmúrios da Tarde, 211- José 
Bonifácio. 
 

Dia 19 de agosto, domingo às 10h. 
Sede da Associação Nacional Reggae. 
Rua Paulo Ângelo Lanzarini 410, Butantã. 
 
 



FOMENTO À MÚSICA 
ACONTECE EM AGOSTO/2018 

                       
    

                                                   

ESPETÁCULOS 
 

EAEO RECORDS 
 

SIBA | EAEO AO VIVO 2018 
 

180 min. | Livre. | Gratuito. |150 
pessoas. 

 
Nenhum show começa pronto, por 
mais ensaiado que estreie. Ainda 
mais esse De Baile Solto, que 
sempre se equilibrou entre o 
formato fechado das canções do 
disco e o improviso inseparável 
da música de rua que o inspira. 
Daí que, depois de quase dois 
anos de estrada, o lugar das 
músicas do repertório flutuou, 
algumas aceleraram, outras 
ficaram mais lentas e outras até 
saíram da lista, depois de perder 
espaço para temas dos discos 
anteriores "Fuloresta do Samba", 
"Toda Vez que eu dou um Passo, 
O mundo sai do Lugar" e 
"Avante". 

Mas o que realmente madurou 
com a estrada foi a potência 
interativa do show e seu público, 
desde que os momentos de 
improviso de rima de Siba e a 
"Aula de Balé Clássico" de Mestre 
Nico se tornaram os pontos altos 
de um show que a cada dia faz 
mais jus a seu nome e objetivos.  
 
Dia 18 de agosto, sábado às 20h. 
EAEO Records. 
Rua Paulistânia, 66 – Sumarezinho.  
  

GRUPO MAWACA 
 

SHOW QUARTABÊ 
 

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

Para além de sua interpretação 
singular da aclamada música de 
Santos unida à performance 
irreverente e brincalhona no 
palco, a Quartabê também se 
destaca pela formação composta 
majoritariamente por mulheres 
que além de instrumentistas são 

também arranjadoras, 
compositoras, cantoras e 
improvisadoras – o que é 
incomum e tem alta relevância 
política num meio musical em que 
posições de criação e poder são 
ocupadas desproporcionalmente 
por homens. 
A Quartabê lança mão de 
referências que vão da música 
eletrônica ao free jazz, passando 
pelo samba, afrobeat e música 
contemporânea de concerto. Sua 
sonoridade é marcada pelo uso 
de samplers, synths e pedais nos 
clarinetes e clarones, e é tão 
surpreendente quanto o visual 
que os caracteriza: cabelos 
coloridos e figurinos colegiais 
andrógenos que remetem à sala 
de aula. Seus concertos cativam 
tanto o público especializado de 
jazz quanto o público não tão 
familiarizado com a música 
instrumental, aproximando a 
linguagem do improviso e a 
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música pop de maneira lúdica e 
bem-humorada.  

 

De 11 de agosto, sábado às 19h. 
Estúdio Mawaca. 
Rua Inácio Borba, 483 - Chácara Santo 
Antonio. 

 
SHOW – MULTIPLICAR-SE 
ÚNICA – CANÇÕES DE TOM ZÉ 
COM REGINA MACHADO 

 

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

Este projeto deseja compartilhar 
o encontro de Regina e Tom com 
o público atual, dando nova 
possibilidade de circulação para 
esta que é uma das obras 
fundamentais da música 
brasileira. 
O show cria um som grande, 
expansivo, mesmo sendo 
executado por apenas três 
músicos: a própria Regina (voz e 
violão), Norberto Vinhas 
(guitarra e violão)e Fernando 

Sagawa (sax, flauta e 
programação).  
 
De 19 de agosto, domingo às 19h. 
Estúdio Mawaca. 
Rua Inácio Borba, 483 - Chácara 
Santo Antonio 
 

SHOW CARLINHOS ANTUNES E 
SEXTETO MUNDANO 

 

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

O Sexteto Mundano é uma 
formação reduzida da 
Orquestra Mundana Refugi de 
São Paulo, formada por músicos 
de várias partes do Brasil e do 
mundo. 
Pela formação e versatilidade 
dos músicos passeia suavemente 
por ritmos e melodias do Brasil e 
de várias partes do mundo. 
Olhando pros lados é um 
concerto que mistura sons dos 
continentes americano e 
africano, mesclando composições 
próprias e temas tradicionais do 

Congo, México, Argentina, 
Venezuela e Brasil. 
 
De 25 de sábado, domingo às 19h. 
Estúdio Mawaca. 
Rua Inácio Borba, 483 - Chácara 
Santo Antonio 

  
SONS DO BRASIL NO LAB. 

MUNDO PENSANTE 
 

SHOWS DE CALANGO BRAVO 
E ANNA TRÉA 

 
90 min. | Livre. | Gratuito. |60 
pessoas. 

 

   sica regional, folclore e o som 

apimentado do bom e velho 
rock’n’roll. Ingredientes 
importantes os quais deram 

origem a   banda Calango Brabo, 
que traz em seu tempero 
inovador a mistura de poesia, 

ritmo e te  cnica.  

    rc     o brasileira, 

adicionada ao mix de bateria 
regional com o peso do rock, mais 
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o contrabaixo técnico      n   o  

    liga as composições u nicas e 

vibrantes que ficam ainda mais 
saborosas acrescidas de timbres 
de guitarra com efeito de 
overdri                          

  n on   o  orro     o      o. 

O Calango Brabo também é a 
única banda na América Latina a 
usar guitarras Siamesas no palco 
inovando a música brasileira. 
Anna Tréa é música multi-
instrumentista, cantora, 
compositora e arranjadora 
paulistana que tem como marca 
registrada a maneira peculiar de 
apresentar o formato voz e 
violão. 
Apadrinhada pelo produtor Paulo 
Calasans, produziu seu disco de 
estreia ao lado do também 
renomado Swami Jr. 
O violão ritmado com acordes 
marcados se mistura à virtuosismo 
e técnica lembrando às vezes um 
baixo elétrico ou mesmo 
instrumentos percussivos. Atrelada 

à essa musicalidade está sua 
expressão corporal, resultado da 
vivência de anos nos mais 
diversos tipos de danças e no 
teatro. 
O estilo que Anna arrisca chamar 
de Música Experimental Pop 
Brasileira, é fruto do flerte com os 
mais diversos estilos. Ritmos 
brasileiros como baião, samba, 
maracatu, maculelê cordão de 
ouro (mais conhecido como ritmo 
básico do funk carioca), boi 
maranhense e o samba-reggae 
são entrelaçados com ritmos do 
mundo como o blues, folk, groove 
americano e mantras indianos. 
 
CAIO BARS E CALANGO BRAVO 
CALANGO BRAVO 
Dia 12 de agosto, domingo às 17h. 
Laboratório Mundo Pensante. 
Rua Treze de Maio, 733 - Bixiga.  

 
ANNA TRÉA 
Dia 26 de agosto, domingo às 17h. 
Laboratório Mundo Pensante. 
Rua Treze de Maio, 733 - Bixiga.  
 

BANDA SINFÔNICA 
PAULISTA 

 

CONCERTO SINFÔNICO 2018 
 
90 min. | Livre. | Gratuito. | 277 
Lugares. 

 
A Banda Sinfônica Paulista 
celebra a música brasileira 
interpretando composições 
inéditas de Edson Beltrami, 
Ricardo Silva, Roberto Farias e 
Alexandre F.Travasso, sob a 
batuta da respeitada maestrina e 
diretora musical Mônica Giardini 
e do renomado maestro e diretor 
executivo Roberto Farias. O 
primoroso flautista Renato 
Kimachi e o excelente eufonista 
Vagner Santos são os solistas 
desse grandioso concerto 
sinfônico. O repertório da 
apresentação está pautado pela 
sofisticação formal, destreza na 
utilização de elementos estéticos 
da música popular e refinamento 
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na construção da harmonia e da 
instrumentação. 
 
Dia 18 de agosto, sábado às 16h. 
Teatro Fabrica de Cultura Parque Belém. 
Avenida Celso Garcia 2231- Belenzinho - 
São Paulo - SP.  

 

DUO GOMES-MELLO 
 

CONCERTO: E AS CORDAS 
CANTAM 

 
80 min. | Livre. | Gratuito. |60 
pessoas. 

 
É o novo projeto musical do DUO 
Gomes-Mello. E nesse concerto a 
dupla traz dois convidados 
especiais: Douglas Lima, na 
flauta, e Karen Hapuque, no 
violoncelo, que com seus timbres 
peculiares e marcados vêm 
abrilhantar o espetáculo. 
É num clima intimista, de brilho e 
frescor, que Elias Gomes e Lucas 
Mello prometem trazer, no 
concerto “E    cor    c n   ”    

elegância e a naturalidade de 
singelas canções, bem como a 
expressividade existente nas 
melodias. Com um repertório 
composto por peças musicais, 
buscar-se-á mostrar desde o 
racional classicismo setecentista 
até a música brasileira de nosso 
tempo. 
Além do repertório brasileiro, 
marcado pela presença dos 
compositores Heitor Villa-Lobos 
e Chiquinha Gonzaga – 
representando o nacionalismo de 
um país verde e amarelo –, 
foram selecionadas obras do 
compositor Mauro Giuliani, 
caracterizadas pelo 
transbordamento de emoções 
espontâneas, intimamente 
ligadas a estética do bel canto 
do século XIX, com o intuito de 
redescobrir lindas melodias a 
partir de um delicado e vívido 
instrumento: o violão. 

ENSAIO ABERTO  
Dia 05 de agosto, domingo às 15h. 
Casa de Cultura Vila Guilherme. 

Praça Oscar da Silva, 110 - Vila 
Guilherme. 
 

CONCERTO 
Dia 12 de agosto, domingo às 15h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, 94 – Consolação. 
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ATIVIDADES 
 

ALEXANDRE STAUT 
 

OFICINA LITERÁRIA E 
LANÇAMENTO DE LIVRO 
 

180 min. | 16 anos. | Gratuito. | 50 
lugares. 

 
A oficina terá como ponto de 
partida o conto "Frederico 
Paciência", de Mário de Andrade. 
Tanto Frederico, como Mário, são 
personagens do romance O 
Incêndio, de Alexandre Stuat. 
 
Dia 04 de agosto, sábado às 16h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, 94 - Consolação. 

 

 


