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ESPETÁCULOS 
 

CASA DA TIA SIRÉ 
 

GESTA MULLIER 
 

115 min. | 12 anos. | Gratuito. 
 

Sete diretores e uma atriz 
recriam histórias sobre as 
mulheres que pariram este país. 
As que abriram caminho ao 
longo dos anos de escravidão, 
abusos e conquistas. Gesta 
Mullier é  um gesto de carinho às 
ancestrais, as de agora e as que 
estão por vir.  O espetáculo 
apresenta narrativas  proibidas 
pela história oficial, das mulheres 
ocultadas pela familia e pela 
sociedade patriarcal que 
naturalizou, por séculos, a 
opressão e a escravidão. É um 
retorno ao obscuro útero 
doméstico e todas suas 
contradições. 
 

Dias 03, 04, 05 e 06, quarta, quinta 
e sexta às 20h e sábados às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

 
GRUPO PASÁRGADA 

 

QUE BICHO É ESSE? 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. 
 

O espetáculo narra a história de 
um bicho esquisito e os desafios 
propostos por um rei aos 
pretendentes da mão da 
princesa para adivinharem do 
que é feita a sua almofada real. 
E está lançado o desafio para 
descobrir: QUE BICHO É ESSE? 
 
De 06 a 28 de outubro, sábados e 
domingos às 16h. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dummond, 1770 – 
Santana. 

 
 
 

O BURACO D’ORÁCULO 
 

CIRCULAÇÃO RESIDÊNCIA 
 

Livre. | Gratuito. 
 

Circulação - Residência é uma 
iniciativa do grupo O Buraco 
d’Oráculo que promove a 
circulação de teatro de rua, a 
partir de seu próprio repertório, 
em territórios de companhias 
parceiras. Juntos, os dois grupos 
comandam um mês de 
programação local. O Grupo 
Rosas Periféricas é o primeiro a 
receber a programação da 
Circulação – Residência, em 
outubro, cuja região de atuação 
é o Parque São Rafael, no bairro 
São Mateus, que fica na zona 
leste paulistana. O ‘palco’ 
escolhido para as apresentações 
de ambas as companhias é a 
Praça Oswaldo Luis da Silveira. 
 
Dia 06 de outubro às 16h: O 
Cuscuz Fedegoso;  
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Dia 07 de outubro às 19h: O 
Encantamento da Rabeca;  
 
Dia 20 de outubro às 16h: Radio 
Popular da Criança; 
 
 Dia 21 de outubro às 16h: Pelas 
Ordens do Rei Que Pede 
Socorro! 
 
Dias 06, 07, 20 e 21 de outubro. 
Praça Oswaldo Luis da Silveira. 
Praça Oswaldo Luis da Silveira – Parque 
São Rafael. 

 
CIA. TRIPTAL 

 

REPERTÓRIO DA CIA. TRIPTAL 
 

16 anos. | Gratuito. 
 

O tema do repertório é a 
discussão sobre os - Car”Seres” 
Humanos - e busca fazer uma 
análise dos vários cárceres que 
nos aprisionam, como o social, 
político, mental e geográfico. 

O repertório contempla a 
apresentação de 4 peças 
teatrais produzidas por 
companhias teatrais e produtores 
independentes com a direção de 
André Garolli. 

 
De 11 a 14 de outubro: “Abre a 
Janela e Deixa Entrar o Ar Puro 
e o Sol da Manhã”; 
 
De 18 a 21 de outubro: 
“Desilusão das Dez Horas”; 
 
De 25 a 28 de outubro: 
“Memórias (Não) Inventadas”; 
 
De 01 a 04 de novembro: 
“História dos Porões”. 
 
De 11 de outubro a 04 de 
novembro, quintas, sextas e 
sábados às 21h e domingos às 
19h. 
Teatro Municipal da Mooca Arthur 
Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 – Moóca. 

 

LES COMMEDIENS 
TROPICALES 

 

MEDUSA.CONCRETA  
 

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, 
sextas e sábados às 17h. 
Praça Pedro Lessa. 
Vale do Anhangabaú. 
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ESTELAR DE TEATRO  
 

MATRIARCADO DE 
PINDORAMA  - ABERTURA DE 
PROCESSO 
 
120 min. | 14 anos. | Gratuito. 

 
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. As 
apresentações deste work in 
progress serão seguidas de 
debates. Compartilharemos 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 de nossa 
história dialogarão com situações 
de nosso tempo presente. 
 
 

Dias 03 e 04 de outubro, quarta e 
quinta às 21h; dia 06, sábado às 
17h e às 21h, dia 20, sábado às 
18h. 
Teatro Estelar. 
Rua 13 de maio, 120 – Bexiga. 

 
INTERVENÇÃO URBANA 
MÁTRIA 
 
30 min. | Gratuito. 

 
Três intervenções urbanas 
criadas a partir da investigação 
de Matriarcado de Pindorama, 
que estreia no final do mês de 
outubro.  
 
Dia 10 de outubro: “A terra: 
estupro-colonizador”;  
 
Dia 15 de outubro: “Guerreiras 
brasileiras”; 
 
Dia 17 de outubro: “Mulheres na 
Reinvenção de um Brasil”. 
 

Dias 10, 15 e 17 de outubro, às 
17h. 
Teatro Estelar. 
Rua 13 de maio, 120 – Bexiga. 

 
MATRIARCADO DE 
PINDORAMA 
 
155 min. | 14 anos. | Pague o 
quanto puder. 

 
Um diálogo com a história 
brasileira a partir do 
protagonismo feminino, 
entrelaçando personagens 
históricas e narrativas míticas. Um 
rito cênico-poético que atravessa 
os tempos e viaja desde a 
colonização aos dias atuais, 
tecendo paralelos entre a 
dominação da terra e a 
opressão sobre as mulheres, 
resgatando histórias silenciadas 
de violações normalizadas, mas 
também de lutas femininas por 
justiça social, abolição dos 
escravos, pelo direito à 
educação, à criação artística e à 
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expressão de uma subjetividade 
alternativa à dominante. 
 
De 26 de outubro a 25 de 
novembro, sextas e sábados às 21h 
e domingos às 19h. 
Teatro Estelar. 
Rua 13 de maio, 120 – Bexiga. 

 
SOBREVENTO 

 
A CORTINA DA BABÁ 
 

Livre. |Gratuito. 

 
Destinada ao público infantil, A 
Cortina da Babá” é uma 
encenação do conto Nurse 
Lugton´s Curtain, de Virginia 
Woolf. 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 06 a 27 de outubro, sábados às 
11h.  
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belezinho. 

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 05 e 06 de outubro a 10 de 
novembro, quintas, sexta às 20h e 
sábado às 19h. 
Espaço Cultural CITA. 
Rua Aroldo de Azevedo, 20 – Campo 
Limpo.  
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De 18 de outubro a 10 de 
novembro, quintas e sextas às 20h 
e sábados às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro.  

 
TEATRO NA CANHOBA: 
NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS 
COM SIMONE GRANDE  
 
50 min. | Livre.| Gratuito. 

 
Contos do Mundo: Nesta 
narração foram selecionados 
contos de todos os cantos do 
mundo, um conto vindo da 
Noruega, outro da Inglaterra, 
também de lá do outro lado do 
planeta, vindo do Japão e outros 
de longínquos e antigos povos. 
Daremos um passeio pelo mundo 
através das histórias.  
 
Dia 12 de outubro, domingo às 
17h. 
Ocupação Artística Canhoba – Cine 
Teatro Pandora. 
Rua Canhoba, 299 – Jardim São Paulo. 

 

TEATRO NA CANHOBA: ERA 
UMA VEZ UM REI COM 
POMBAS URBANAS 
 

60 min. | Livre.| Gratuito. 

 
Num final de tarde, um grupo de 
mendigos se encontram em uma 
praça da cidade. De suas 
relações nasce uma brincadeira 
na qual um deles propõe ser Rei. 
A partir disto, tem início um 
intenso jogo humano e 
imaginativo e esses mendigos 
saem da realidade em que 
vivem para representar as 
relações de poder da mesma 
sociedade que os marginaliza. 
 
Dia 28 de outubro, domingo às 
14h. 
Ocupação Artística Canhoba – Cine 
Teatro Pandora. 
Rua Canhoba, 299 – Jardim São Paulo. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA. ANTROPOFÁGICA 
 

OFICINA DE MÚSICA 
ANTROPOBATUKE 
 

180 min. | Gratuito. 
 

A Companhia Antropofágica 
convida você a participar de 
mais uma atividade musical do 
grupo: o Antropobatuke! Serão 
doze encontros voltados a 
exploração da batucada 
coletiva em interlocução com o 
teatro e a performance. Serão 
desenvolvidos elementos 
estruturais da linguagem musical 
a partir do estudos e reflexões 
de um repertório percussivo 
diretamente ligado a poética do 
grupo. 
 
 
 
 

De 02 de setembro a 10 de 
novembro, domingo das 10h às 
13h. 
Espaço Pyndorama. 
Rua Turiassu, 481 Fundos – Perdizes. 
 

OFICINA DE TEATRO 
 

Inscrições sempre abertas. | Gratuito. 
 

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

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

conceitos e os princi  pios sejam 
constantemente revistos, 
debatidos, repensados. 
 
Segundas das 19h30 às 22h30. 
Espaço Pyndorama. 
Rua Turiassu, 481 Fundos – Perdizes. 
 

CIA. LÚDICA 
 

O CORPO DILATADO  
 

Gratuito. 

 
A Oficina O CORPO DILATADO 
proposta por Bruna Longo tem 
como objetivo trabalhar diversos 
aspectos do corpo cênico, 
começando com conhecimento 
anatômico e de princípios de 
coordenação motora e 
motricidade humana, passando 
pela exploração do corpo pré-
expressivo conforme conceituado 
por Eugenio Barba (trabalhando 
seus princípios a partir de 
diversas técnicas corporais 
ocidentais e orientais) e 
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finalmente explorando as 
possibilidades de composição 
corporal e de cena. No 
treinamento são utilizadas 
técnicas provenientes de diversas 
tradições teatrais ocidentais 
(como a Mímica Corporal 
Dramática) e orientais (Teatro 
Nô, Suzuki, entre outras). 
 
De 16 de outubro a 08 de 
novembro, terças e quintas das  
17h às 20h. 
Tendal da Lapa. 
Rua Constança, 72 – Lapa. 
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ESPETÁCULOS 
 

THEATRON 
 

CABARÉ LITERÓTICO 
MUSICADO 
 
60 min. | 16 anos. | Gratuito.  
 

A ação se passa num Cabaré 
onde quatro atrizes atendendo 
as necessidades poéticas da 
encenação, ora interpretam, ora 
cantam, ora declama poemas 
eróticos. Alguns poemas foram 
musicados e as atrizes, 
acompanhadas por um músico 
que executa as canções ao vivo, 
passando por diversos ritmos 
como tango, fado, baião e 
samba. 
 
Dia 05 de outubro, sexta às 20h. 
Centro Cultural Cidade Tiradentes. 
Rua Inácio Monteiro, 6900 – Cidade 
Tiradentes. 
 
 
 

Dia 27 de outubro, sábado às 18h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Avenida São Luis, 235 – Centro. 
 

NÚCLEO SEM QUERER DE 
TENTATIVAS TEATRAIS 

 
FUENTE OVEJUNA 
 
110 min. | 14 anos. | R$20 inteira e 
R$10 meia.  

 
a peça narra o drama dos 
cidadãos do pacato vilarejo 
Fuente Ovejuna (“fonte das 
ovelhas”, em português), que 
sofrem com a tirania e as 
injustiças de um militar, um jovem 
comandante que foi enviado ao 
local para protegê-los de 
possíveis ameaças. O abuso de 
poder e as desonras desse tirano 
que maltrata a população, 
provocam a revolta dos 
moradores da vila, que clamam 
por vingança. É uma peça sobre 
política. Tem a ver com o 
Absolutismo da época, mas 

também tem a ver com os dias 
atuais. 
 
De 02 a 31 de outubro, terças e 
quartas às 20h. 
Centro Cultural São Paulo.  
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 
 

LOS LOBOS BOBOS 
 
PESCADORA DE ILUSÃO 
 
65 min.| Livre. | Gratuito.  

 

Eugênia (EU) e Turrona (TU) são 
amigas inseparáveis. O que as 
une é o amor pelo teatro! Um 
dia, decidem sair em defesa da 
escritora Clarice Lispector que, 
esqueceu-se de alimentar os 
peixinhos de seus filhos, fato 
que fez com que os peixinhos 
morressem. Para tentar 
conseguir o perdão para 
Clarice, EU e TU montam um 
espetáculo pedindo para que os 
espectadores perdoem a 
“Pescadora de Ilusão”. O 
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veredito final será dado pelos 
espectadores. 
 
Dia 02 de outubro, terça às 10h30 
e às 14h. 
CEU Jaçanã. 
Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 – 
Jardim Guapira. 

 
Dia 04 de outubro, quinta às 
10h30 e às 14h. 
CEU Jaguaré. 
Avenida Kenkiti Simomoto, 80 – Jaguaré. 

 
Dia 05 de outubro, sexta às 10h30 
e às 14h. 
CEU Campo Limpo. 
Avenida Carlos Lacerda, 704 – 
Pirajussara. 

 
Dia 09 de outubro, terça às 10h e 
às 15h. 
CEU Parque Veredas. 
Rua Daniel Muller, 347 – Chácara Dona 
Olívia/ São Miguel Paulista. 

 
 
 

Dia 11 de outubro, quinta às 
10h30 e às 14h 
CEU Formosa. 
Endereço: Rua Daniel Muller, 347, 
Chácara Dona Olívia São Miguel Paulista. 

 
Dia 30 de outubro, terça às 10h30 
e às 14h 
CEU Rosa da China. 
Rua Clara Petrela, 113 – Jardim São 
Roberto. 

 
Dia 31 de outubro, quarta às 
10h30 e às 14h 
CEU Parque São Carlos. 
Rua Clarear, 643 – Vila Jacui. 
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ESPETÁCULOS 
 

GRUPO DIVINADANÇA 
 

ALGORITMO – ENTRE O 
POSSÍVEL E O INEVITÁVEL 
 

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

 
Algoritmo é uma sequência finita de 
instruções bem definidas e não 
ambíguas, cada uma das quais 
devendo ser executadas mecânica 
ou eletronicamente em um intervalo 
de tempo finito e com uma 
quantidade de esforço finita é um 
termo usado no mundo tecnológico, 
mas serve para qualquer universo 
onde existe uma tarefa, algo a ser 
realizado através de um esquema ou 
processo. 
ALGORITMO aqui refere-se 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 possível a 

comunicação entre as partes e é 
inevitável a transformação durante a 
busca, o processo.  
O que é possível que se deseja? 
Evoluir enquanto o humano é o que 

se deseja e é por isso inevitável? 
Que possibilidades existem nesse 
caminho? A distância e a conexão. 
Conflitos e resoluções. Os meios e o 
fim. 
Reflexões sobre possibilidades 
inevitáveis em contrassenso, contra o 
tempo, contra... e a favor, 
inevitavelmente possível. 
Reflete, no entanto, sobre em que 
contexto essa evolução ocorre. Quais 
as possíveis conexões e em que 
ponto a humanização se perde nesse 
contexto. 
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 o óculos para realidade virtual 
adquire diferentes significados. A 
tecnologia que cega ou aquela que 
possibilita? O uso do óculos é 
compartilhado. 
]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. 

Sem narrativa ou temporalidade 
conceitos como conexão, rede, 
evolução, mídia social estão inseridos 
no contexto deste espetáculo que 
através da total colaboração do 
elenco e suas respectivas histórias 
pessoais, fez com que a obra se 
tornasse inevitavelmente possível. 

 
Dias 25, 26 e 27 de outubro, às 20h, 
e dia 28, às 18h. 
Galeria Olido – Sala Paissandu. 
Avenida São João, 473 – República. 

 

CIA. OITO NOVA DANÇA 
 

JURUÁ 
 

90 min | 14 anos. | Gratuito | 206 
lugares. 
 

Juruá é um dos modos como os 
Guarani se referem aos não 
indígenas. É nessa condição, 
atravessados por encontros com 
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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 05 a 07 de outubro, sexta e 
sábado às 20h, domingo às 19h. 
Teatro Flávio Império 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – 
Cangaíba. 

 
 

INTERVENÇÃO URBANA 
ESQUIVA 

 
45 min. | Livre. | Gratuito.  

 
Intervenção urbana artística 
inspirada no universo indígena 
Guarani Mbya. Através da dança 
contemporânea e da música, 
busca refletir sobre a presença 
Guarani em nossas cidades e as 
aproximações possíveis a esse 
universo, ao mesmo tempo tão 
próximo e tão desconhecido. 
Questão pertinente não somente 
a São Paulo, mas ao Brasil como 
um todo. ESQUIVA está associada 
e fundamentada à atitude de 
esquivar-se, presente no Xondaro, 
manifestação característica da 
cultura Guarani que se refere não 
só a uma dança, mas a um modo 
de ser Guarani. 
 

Dia 03 de outubro, às 16h. 
Praça Benjamin Schalch – Penha. 

 

CIA PÉ NO MUNDO 
 

ARQUIVO NEGRO – PASSOS 
LARGOS EM CAMINHOS 
ESTREITOS 
 

60 min. | Livre. 

 
"Arquivo Negro – Passos largos 
em caminhos estreitos” é 
livremente inspirado em histórias 
reais de personalidades negras, 
que mesmo vivendo em situações 
de extrema adversidade se 
destacaram e influenciaram a 
história brasileira, como João 
Cândido, Maria Firmina dos Reis, 
Luiz Gama, Carolina Maria de 
Jesus, Abdias do Nascimento, 
Aleijadinho, entre outros. O 
espetáculo resgata e reapresenta 
arquivos históricos sobre uma 
cultura afro-brasileira, que não 
nos foi verdadeiramente contada. 
Não somos descendentes de 
escravos, somos descendentes de 
seres humanos africanos. Filhos da 
diáspora, trazidos ao mundo com 
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o direito de sermos autores e 
protagonistas de nossa própria 
história. Assim, seguimos a passos 
largos em caminhos estreitos. 
 
Dias 10 e 11 de outubro, às 20h. 
Teatro Sérgio Cardoso. 
Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista. 

 
Dia 16 de outubro, às 15h e às 20h. 
CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 – 
Jaraguá. 

 
Dias 20 e 21 de outubro, sábado às 
20h e domingo às 19h. 
Teatro Flávio Império.  
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – 
Cangaíba. 

 
IN SAIO CIA DE ARTE 

 

ATO INFINITO 
 

60 min. | 14 anos. | Gratuito. 
 

"Ato infinito" traz, num espaço em 
colapso, corpos que insistem após 
o desmoronamento. As existências 

ganham urgências diante de um 
risco iminente, ou acontecido, ou 
suposto, ou anunciado. Bordas e 
centros tornam-se móveis. 
Aglutinar-se é uma necessidade 
para resistir, existir até a 
exaustão. 
 

Dia 01 de outubro, segunda, às 20h. 
CEU Três Lagos – 450 lugares. 
Rua Maria Moura da Conceição, s/n – 
Jardim Belcito.  

 
Dia 03 de outubro, quarta, 15h. 
Fábrica de Cultura Capão Redondo – 100 
lugares. 
Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conjunto 
Habitacional Jardim São Bento. 
 

Dias 17, 18, 19, 20, 22 e 23 de 
outubro, às 20h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
 

Dia 25 de outubro, às 19h. 
CEU Inácio Monteiro – 450 lugares. 
Rua Barão Barroso do Amazonas, s/n – 
COHAB Inácio Monteiro. 
 

Dia 31 de outubro, às 16h. 
CEU Paz. 
Rua Daniel Serri, 1549 – Jardim Paraná. 

CIA DE DANÇA ANDERSON 
COUTO 

 

CORPO ESPAÇO CORPO 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 100 
lugares. 

 
Em corpo espaço corpo o Núcleo 
de Pesquisa em Movimento da 
Cia de Dança Anderson Couto 
investiga as condições subjetivas 
do espaço a partir da ideia de 
que mais do que um sistema de 
orientação para a dança, o 
espaço seria um dispositivo de 
construção do movimento. No 
espetáculo, o espaço é 
apresentado como um intervalo, 
um interstício indefinido entre os 
corpos, entre as coisas, entre os 
locais, entre os movimentos, ou 
simplesmente "entre".  
O jogo de palavras corpo espaço 
corpo que dá nome ao trabalho 
propõe metáforas que também 
discutem o entre corpo artístico e 
corpo espectador e repõe uma 
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reflexão sobre a poética e os 
sentidos da experiência 
contemporânea em dança. 
 
Dias 03, 04 e 05 de outubro, às 20.  
Teatro Leopoldo Fróes  
Rua Antônio Bandeira, 114 – Santo Amaro. 
 
 

CIA FLAMENCA ALE KALAF 
 

CONCRETO 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. | 139 
lugares. 

 
Observar a capacidade de estar 
imerso no mundo e de ser 
constantemente afetado por ele e 
seus microacontecimentos. Corpos 
que percorrem a cidade 
arriscando-se cotidianamente, 
flertando com a realidade, sem 
julgamentos nem críticas, mas sim 
com um olhar atento para essas 
densas camadas que constituem a 
urbe, múltiplas facetas dessa 
última “pele” que dá contorno à 
existência humana. A observação 

atenta a esse contorno que é a 
metrópole foi a inspiração para a 
criação.  
A movimentação flamenca foi 
construída para além da estética 
e estrutura do flamenco 
tradicional. A inspiração dos 
gestos vem da experiência do 
ordinário, do simples, daquilo que 
acontece quando nada acontece 
e da poesia que transborda 
dessa realidade banal e 
cotidiana, propondo a rua como 
um elemento de fronteira entre o 
familiar e o estranho, entre o 
próximo e o distante, entre o eu e 
o outro. 
Concreto é inspirado no livro 
“Tentativa de esgotamento de um 
local parisiense” de George 
Perec, obra que revela a 
experiência contemporânea de 
um vouyer urbano, contemplador 
e narrador da cidade. No ano de 
1974, Perec permaneceu três 
dias seguidos na praça de Saint-
Sulpice, em Paris, anotando tudo 

o que via. Com essa proposta, o 
autor transformou os 
acontecimentos cotidianos da rua 
em um texto composto por 
fotografias escritas, um catálogo 
de ações, gestos e imagens, uma 
lista de fatos insignificantes da 
vida cotidiana.  
A coreógrafa Ale Kalaf repetiu a 
experiência de Perec na cidade 
de São Paulo, 44 anos depois, 
observando essa realidade que 
nos escapa. A partir dessa 
vivência, encontrou vieses 
possíveis para esboçar os 
contornos dessa relação entre os 
indivíduos e suas cidades e o 
lugar que essa cidade ocupa no 
interior de cada um. O caminho 
coreográfico escolhido, assim 
como na narrativa de Perec, não 
tem regras, cadência ou 
hierarquia, a proposta é trazer 
uma estética urbana para o 
estado corporal do flamenco, 
ressignificando assim seus gestos 
e suas intenções. 
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Dias 04 e 11 de outubro, às 20h. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 – República. 
 
 

CIA CORPOCENA 
 

#POÉTICASDERESISTÊNCIA 
 

50 min. | 14 anos. | Gratuito. | 500 
lugares. 

 
#poéticasderesistência evidencia 
as relações violentas que 
despotencializam o corpo, a 
manipulação de imagens  e 
discursos que empobrecem os 
universos simbólicos e busca 
estratégias de resistência pelo 
movimento. 
 
Dia 11 de outubro, às 20h. 
Uni Sant’Anna 
Rua Voluntários da Pátria, 257 – Santana. 
 

 
 
 
 

MERCEARIA DE IDEIAS 
 
SINGULARIDADES 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 100 
lugares. 

 
Como você responderia à 
pergunta: Quem é você? Diria seu 
nome, idade, talvez sua 
qualificação profissional… ou 
então listaria a altura, peso, cor 
dos olhos e cabelos… mas será 
que essa lista de descrições 
realmente responde à questão: 
Quem é você? O que faz você 
único, o que te diferencia do resto 
do mundo? Por que? Longe de 
querer dar uma resposta, o 
Nucleo de Pesquisa Mercearia de 
Ideias, sob a direção de Luiz 
Fernando Bongiovanni investigas 
questões relativas à 
singularidade, essa palavra 
relativamente nova no 
vocabulário mas que designa 

algo muito antigo: aquilo que 
torna cada ser humano único. 
 

Dia 11 de outubro, às 20h.  
UniSant'Anna. 
Rua Voluntários da Pátria , nº257- 
Santana. 

 
Dias 16, 17, 23 e 24 de outubro, às 
19h. 
Centro de Referência da Dança. 
Baixos do Viaduto do Chá - Centro. 

 
Dias 26 de outubro, às 20h. 
Tentáculo - Sala Lá em Casa  
Rua Tomé de Souza, 644 - Lapa. 

 
Dias 27 de outubro as 21 h, e 28 de 
outubro às 19h.   
Kasulo - Espaço de Cultura e Arte. 
Rua Sousa Lima, 300, Sobreloja - Barra 
Funda. 

 
Dias 22 de outubro, às 16h30.  
Universidade Anhembi Morumbi. 
Rua Dr. Almeida Lima, 1134 - Parque da 
Mooca. 
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CIA DANÇAS SEM 
FRONTEIRAS 

 

OLHARES DOS SAPATOS  
 

50 minutos. | Livre. | 144 lugares. | 
R$5,00 (inteira). 

 
O espetáculo OLHARES DOS 
SAPATOS da Cia DANÇA SEM 
FRONTEIRAS apresenta uma 
dramaturgia reflexiva, 
provocativa e lúdica, com 
personagens sapatos, cada qual 
com suas características e 
movimentações. Este é o mais 
recente espetáculo da Cia 
destinado para todos os públicos 
e a acolher plateias infantis e 
infanto-juvenil.  
A Cia utilizou como referência o 
imaginário fantástico do 
surrealismo e associações entre 
objetos e personagens para criar 
e contar histórias através do 
movimento. As coreografias são 
criadas a partir da singularidade 
e da fisicalidade de cada 

intérprete, utilizando o gestual do 
dia a dia, misturado elementos de 
Libras (Língua Brasileira de 
Sinais) e princípios coreográficos 
que a Cia vem desenvolvendo em 
sua pesquisa, como por exemplo: 
uma movimentação originada 
pela necessidade de mover 
partes que não se movem 
sozinhas; movimentação 
originada pela utilização e 
separação articulares; a presença 
física adquirida pela influência 
das artes marciais; como métodos 
de improvisação para dança,  
DanceAbility e dança teatro. 

 
Dias 05 de outubro às 19h, 06 de 
outubro, às14h e 07 de outubro, às 
16h. 
Teatro Sérgio Cardoso. 
Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista. 
 
 
 
 
 
 
 

CIA DA VILA 
 

ESPETÁCULO AMOR EM 4 ATOS 
“ TRANÇAS DE TERESA”  
 
50 min. | Livre. |14 anos. | 100 
lugares. 

 
Tecer relações as vezes se impõe 
como um enigma, ver o mundo 
como um mistério, nos faz querer 
alargar esse mundo, 
compreender mais esse mundo... 
... acho que o grande mistério é 
o mistério da vida. Sendo ele um 
grande mistério, precisa ser 
olhado é preservado com 
atenção. Acho que a grande 
poesia é a poesia desse mistério. 
E, evidentemente, não há vida 
sem amor né? Amor no sentido 
mais profundo da palavra.” 
Tunga 
O segundo ato da série Amor 
em 4 Atos, “Tranças de Teresa”, 
parte de uma pesquisa sobre o 
artista plástico brasileiro Tunga, 
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e sua intersecção com o amor e 
suas relações contraditórias. 

 
 
Dia 04 de outubro, às 20h.  
CEU Parelheiros 
Rua José Pedro de Borba, 20 - Jardim 
Novo Parelheiros. 

 
Dias 05/10, às 21h 
Centro Cultural da Juventude  
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila dos Andradas. 

 

 

CIA DAMAS EM TRANSITO E 
OS BUCANEIROS 

 

WORKSHOP CORPO ESPAÇO 
CORPO 
 

90min min. | Livre. | Gratuito. | 20 
vagas. 

 

Encontros em 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 05 de outubro, às 20h. 
Céu Jardim Paulistano. 
Rua aparecida do toboado – Jardim 
Paulistano.  

 
GUMBOOT DANCE BRASIL 

 

YEBO 
 

45min. | Livre. | Gratuito. |  
 

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 03 de outubro, às 15h. 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Gen de Gaulle. 
Rua Mourisca, 16 Jardim Ibirapuera. 

 
Dia 10 de outubro, às às 10h 30min. 
Esther Frankel Sampaio. 
Rua Jaborandi, 1475 – Penha. 

 
Dia 20 de outubro, às 12h. 
Comunidade Cultural Quilombaque. 
Perus, São Paulo. 

 
Dia 21 de outubro, às 17h 30min. 
Aniversário 15 anos Batequere. 
Avenida Boturussu, 1003- Parque 
Boturussu. 

 
Dia 25 de outubro, às 20h.   
ETEC de Artes. 
Avenida Cruzeira do Sul, 2630 – 
Santana. 
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Dia 27 de outubro, às 14h. 
Centro Social Marista Irmão 
Lourenço. 
Rua Chá dos Jesuítas, 559 - Vila 
Progresso. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA DAMAS EM TRANSITO E 
OS BUCANEIROS 

 

WORKSHOP CORPO ESPAÇO 
CORPO 
 

90min min. | Livre. | Gratuito. | 20 
vagas. 

 

Encontros em 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 05 de outubro, às 20h. 
Céu Jardim Paulistano. 
Rua aparecida do toboado – Jardim 
Paulistano.  
 

CIA DE DANÇA ANDERSON 
COUTO 

 

WORKSHOP CORPO ESPAÇO 
CORPO 
 

120 min. | a partir de 16 anos. | 
Gratuito. | 20 vagas. 

 

Em corpo espaço corpo o Núcleo 
de Pesquisa em Movimento da 
Cia de Dança Anderson Couto 
investiga as condições subjetivas 
do espaço a partir da ideia de 
que mais do que um sistema de 
orientação para a dança, o 
espaço seria um dispositivo de 
construção do movimento. No 
espetáculo, o espaço é 
apresentado como um intervalo, 
um interstício indefinido entre os 
corpos, entre as coisas, entre os 

locais, entre os movimentos, ou 
simplesmente "entre".  
O jogo de palavras corpo espaço 
corpo que dá nome ao trabalho 
propõe metáforas que também 
discutem o entre corpo artístico e 
corpo espectador e repõe uma 
reflexão sobre a poética e os 
sentidos da experiência 
contemporânea em dança. 
 

Dia 05 de outubro, das 14h às 16h. 
Teatro Leopoldo Fróes. 
Rua Antônio Bandeira, 114 – Santo Amaro. 

 

CIA OITO NOVA DANÇA 
 

ENSAIO AUDIOVISUAL 
ESQUIVA 
 

34 min. | Livre. | Gratuito.  

 
Registro audiovisual realizado 
por Lucas Keese e Wera 
Alexandre, e editado por Luísa 
Mandetta, no Projeto XONDARO, 
da experiência de campo à 
intervenção urbana (2016). 
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Expõe a pesquisa de campo 
realizada pela Cia. Oito Nova 
Dança na aldeia Guarani 
Kalipety em 2015, finalizada 
com a intervenção dos Guarani 
no Pátio do Colégio (SP) e as 
Intervenções urbanas ESQUIVA 
realizadas pela Cia. Oito Nova 
Dança e convidados no primeiro 
semestre de 2016. 
 
De 05 a 07 de outubro, sexta e 
sábado às 19h, e domingo às 18h. 
Hall de entrada do Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – 
Cangaíba. 

 

MERCEARIA DE IDEIAS 
 
ATIVIDADE PEDAGÓGICA – 
ENSAIO ABERTO COM O 
NÚCLEO DE PESQUISA 
MERCEARIA DE IDEIAS 
 

180 min. | Livre. | Gratuito.  

 
Com uma trajetória de 9 anos na 
cidade de São Paulo o Núcleo de 

Pequisas Mercearia de Ideias já 
teve a oportunidade de muitos 
espetáculos de modo tradicional, 
como temporadas em teatros ou 
SESCs. E é a partir dessa 
experiência que percebemos 
como seria interessante procurar 
alternativas para esse formato e 
assim, quem sabe, aprofundar a 
experiência estética e reflexiva 
que uma obra artística poderia 
proporcionar. 
Com as atividades 
pedagócias/ensaios abertos 
buscamos chegar ao público antes 
que este entre em contato com a 
obra, uma espécie de 
preparação do campo para que 
a fruição e percepção do 
espetáculo seja amparada por 
algumas ações que podem 
colocar o espectador em uma 
atitude de curiosidade frente à 
temática do projeto: a 
Singularidade. 
 
 

Dia 22 de outubro, às 16h30. 
Universidade Anhembi Morumbi 
Rua Doutor Almeida Lima, 1134 – Mooca. 

 

CIA REPENTISTAS DO 
CORPO 

 

ATELIÊ COREOGRÁFICO DA 
PALAVRA AO MOVIMENTO 
 

180 min. | 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. 
 
Terças e quintas, das 9h às 12h. 
CEU Vila Atlântica (sala de dança). 
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Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 – 
Jaraguá. 

 
OFICINA PRÁTICA DE DANÇA 
CONTEMPORÂNEA E  
PERCUSSÃO CORPORAL 
 

180 min. | Livre. | Gratuito. | 40 
vagas. 

 
A oficina é ministrada pelo 
professor Sérgio Rocha e a 
assistente Cláudia Christ e é 
baseada na linguagem 
interdisciplinar utilizada pela Cia. 
Repentistas do Corpo 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 as células 
coreográficas e rítmicas. 
 
 

Terças e quintas, das 13h30 às 
16h30 
CEU Vila Atlântica (sala multiuso). 
Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 – 
Jaraguá. 

 
VÍDEO PALESTRA A 
INSPIRAÇÃO QUE VEM DAS 
PALAVRAS 
 

120 min. | Livre. | Gratuito. |50 
lugares 

 
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 serviram de inspiração 
para os trabalhos.] 
 
 

Dia 18 de outubro, das 14h às 16h. 
CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 – 
Jaraguá. 
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ESPETÁCULOS 
 

MALABARISMO E(M) CAIXAS 
 

MALABAMÉTRICO: SOB 
MEDIDA 
 

25 min. | Livre. | Gratuito.  

 
Unindo técnicas de malabarismo, 
acrobacia, dança e teatro o 
projeto reúne micro-cenas do 
universo de uma personagem 
que entre obsessões e 
compulsões desenvolve uma 
dramaturgia a partir de uma 
pesquisa circense 
contemporânea com 
malabarismo. Entre o fantasioso 
e o cotidiano, o caos e a 
disciplina, os padrões e a 
liberdade absoluta de fluir o 
Malabamétrico transita entre 
uma coreografia marcada e um 
improviso absurdo dentro de 
suas caixas e medidas. 
 
 

Dia 2 de outubro, terça às 11h e às 
14:15h. 
CEU Inácio Monteiro. 
Rua Barão Barroso do Amazonas, 23 – 
Guaianazes. 

 

Dia 9 de outubro, terça às 10h e às 
15h. 
CEU Cantos do Amanhecer. 
Avenida Cantos do Amanhecer, S/N - 
Jardim Eledy. 

 

Dia 25 de outubro, quinta às 
21:30h. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Avenida Guaicurus, 1100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
ARTUR FAL 
MALABARISMO E(M) CAIXAS 

EIROS  
OFICINA DE MALABARISMO 
PARA INICIANTES 
 

120 min. | Gratuito. | 15 vagas. 
 

Vivência e iniciação ao 
malabarismo com 3 bolas. 
 
Dia 17 de outubro, quarta às 15h. 
Oficina Brito Broca. 
Avenida Mutinga, 1425 – Vila Pirituba. 
 

Dia 19 de outubro, sexta, às 15h. 
Oficina Padre José de Anchieta. 
Rua Antônio Maia, 651. 

 
OFICINA DE INTRODUÇÃO AO 
MALABARISMO 
 
120 min. | Gratuito. | 15 vagas. 

 
Vivência e introdução às práticas 
de malabarismo 
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Dia 22 de outubro, segunda, às 
14h. 
Centro Cultural Grajaú Palhaço 
Carequinha. 
Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252 - 
Parque América. 

 
OFICINA DE MALABARISMO 
PARA MALABARISTAS 
 
180 min. | Gratuito. | 10 vagas. 

 
Dia 26 de outubro, sexta, às 10h. 
CEU Água Azul 
Avenida dos metalúrgicos, 1262 – Cidade 
Tiradentes. 
 
 

TEATRO ITINERANTE BIRIBA 
 
CULTURA E ARTE EM TODA 
PARTE 

 

120 min. | Livre. |Gratuito. 

 
O projeto CULTURA E ARTE EM 
TODA PARTE oferece oficinas 
circense gratuitamente aos 
interessados em equipamentos 
municipais diversos. 

Dia 6 de outubro, sábado às 15h. 
Praça de Esportes da Marconi 
Rua Irmã Elza Baeta Barbosa. 

 
Dia 9 de outubro, terça às 9h. 
EMEF Jardim da Conquista 
Rua Recanto dos Humildes, s/n. 
 

Dia 9 de outubro, terça às 13h. 
EMEF Coronel Ari Gomes 
Rua Benedito Aléssio, 184 - Jardim 
Andaraí. 
 

Dia 9 de outubro, terça às 16h. 
EMEF Paulo Carneiro 
Rua: Nossa Senhora da Aparecida, 15 - 
Vila Maria. 

 
Dia 10 de outubro, quarta às 14h. 
EMEF Professor Antônio Rodrigues de 
Campos 
Rua Príncipe, 38 - Bairro Shangrila. 
 

Dia 14 de outubro, domingo às 
14h. 
Biblioteca Érico Veríssimo. 
Rua Gonzales Caran, 120 – Cohab 
Taipas. 
 

Dia 20 de outubro, sábado às 10h. 
Parque Pinheirinho D'água 
Estrada de Taipas, 2000, Jaraguá. 

Dia 21 de outubro, domingo às 
13h. 
Biblioteca Érico Veríssimo. 
Rua Diógenes Dourado, 101 – Taipas. 
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ESPETÁCULOS 
 

IKKA BOB & 
 GUERREIROS DE SIÃO 

 
SHOW DE LANÇAMENTO DE EP 

 

300 min. | Livre. | Gratuito. | 150 
lugares. 
 

Show de lançamento do EP 
Minha Máfia por Ikka Bob & 
Guerreiros de Sião, com 
participações especiais de 
Solano Jacob e Dada Yute, e 
palestra introdutória de 
produção e gravação musical 
por Fabio Gomes. 
 

Dia 13 de outubro, sábado às 17h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 – Centro. 
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ESPETÁCULOS 
 

EAEO RECORDS 
 

ANGANGA - JUÇARA MARÇAL 
E CADU TENÓRIO + FEIRA DE 
MÚSICA 
 

Livre. | Gratuito. |150 pessoas. 

 
A cantora Juçara Marçal e o 
músico e experimentador carioca 
Cadu Tenorio apresentam 
Anganga, reinterpretações 
contemporâneas de vissungos 
recolhidos por Aires da Mata 
Machado Filho em São João da 
Chapada, município de 
Diamantina (MG) —, além de 
cantos do Congado Mineiro. 
Anganga é a entidade suprema 
do povo banto (“Anganga 
Nzambi”). A palavra consta do 
canto do congado “Grande 
Anganga Muquixe”, cujos versos 
indicam reverência àquele cuja 
“gunga não bambeia”, o mestre, 

o mais velho. Trata-se de uma 
expressão que diz respeito à 
reverência ao passado. 
Os “Cantos II”, “III”, “VI” e “VII” 
presentes no disco são vissungos 
(cantos de trabalho) recolhidos 
por Aires da Mata Machado Filho 
na década de 1920. O linguista 
registrou 65 partituras desses 
cantos no livro “O Negro e o 
Garimpo em Minas Gerais”. 
Em 1982, Aires autorizou a 
gravação de catorze deles no 
álbum O Canto dos Escravos, 
interpretados pelas vozes de 
Clementina de Jesus, Geraldo 
Filme e Tia Doca da Portela. 
“Eká” e “Taio” são composições 
de Cadu Tenório com a 
colaboração de Juçara Marçal. 
Com a utilização de sonoridades 
abstratas provenientes da música 
de ruídos, do drone, da música 
eletrônica, das gravações de 
campo, dos loops de fita, dos 
instrumentos e objetos 
processados da música concreta e 

das harmonias provenientes dos 
sintetizadores, Anganga traz 
interpretações repletas de 
camadas, texturas, dinâmicas e 
timbres que se misturam com a 
voz potente e múltipla de Jussara 
Marçal. 
 
Dia 27 de outubro, sábado às 14h. 
EAEO Records. 
Rua Paulistânia, 66 – Sumarezinho.  
  

DUO GOMES-MELLO 
 

E AS CORDAS CANTAM 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. |200 
pessoas. 

 
Em E AS CORDAS CANTAM, o 
“DUO Gomes-Mello”, formado 
pelo tenor Liu Gomes e pelo 
violonista Lucas Mello, além de 
executar as peças musicais de 
Mauro Giuliani, Chiquinha 
Gonzaga e H. Villa-Lobos, 
utilizando apenas o violão – 
instrumento harmônico, ao mesmo 



FOMENTO À MÚSICA 
ACONTECE EM OUTUBRO/2018 

                       
    

                                                   

tempo melódico e foco do 
trabalho performático da dupla, 
nesse espetáculo, traz a 
participação especial do flautista 
Douglas Lima, que com doçura e 
encantamento executa o 
instrumento, e da violoncelista 
Karen Hapuque, que com uma 
sonoridade quase mística dá um 
clima mais sutil para que o violão 
desempenhe seu principal papel: 
o de dar vida e fazê-lo “cantar”. 
 
Dia 07 de outubro, domingo, às 11h. 
BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE 
Rua da Consolação n. 94 – República. 
 

Dia 13 de outubro, sábado, às 13h. 
BIBLIOTECA ALCEU AMOROSO LIMA 
Rua Henrique Schaumann, 777 – Pinheiros. 

 
Dia 17 de outubro, quarta, às 
20h00. 
SALA OLIDO 
Avenida São João, 473 – República. 

 
 
 

CIGANO BLUES 
 

A FERRO, FOGO E VIOLA 
 

180 min. | Livre. |Gratuito. |50 
pessoas.  

 
Ciganoblues apresenta músicas 
do álbum "A Ferro, Fogo e 
Viola" junto a músicos 
convidados. 
 
Dia 19 de outubro, sexta às 19h. 
Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 
Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros 

 

SONS DO BRASIL NO LAB 
MUNDO PENSANTE 

 
TCHELLA 
 

75 min. | Livre. | Gratuito. |60 

pessoas. 

 
Programa Sons do Brasil da 
Rede USP de Rádio convida 
você para viver a musica autoral 
no espaço Lab Mundo Pensante. 

O programa Sons do Brasil é 
idealizado pelo Serginho Sagitta 
Produções que traz em sua 
essência o objetivo de fortalecer 
o mercado da musica autoral e 
trazer à tona toda a criatividade 
e múltiplas sonoridades que a 
musica brasileira apresenta 
através do programa de rádio e 
série de shows.  
Nossa sétima convidada, a 
multiartista Tchella com uma 
trajetória rica na musica e no 
teatro brasileiro, segue um pouco 
de sua trajetória.  
Transmutante é o disco de estreia 
da atriz, cantora e compositora 
Tchella , e marca a fusão de suas 
experiências cênicas e musicais. 
Numa pegada pop e vibrante, o 
álbum conta com dez canções que 
transitam entre diferentes estilos, 
do indie pop, nova MPB, bossa 
nova até o rock brasileiro. O 
álbum foi lançado em 
junho/2018 pela Rádio USP FM, 
no programa Sons do Brasil 



FOMENTO À MÚSICA 
ACONTECE EM OUTUBRO/2018 

                       
    

                                                   

(Prêmio Profissionais da Música 
2017 e 2018) e ganhou um show-
espetáculo para seu lançamento 
físico em julho, no Teatro 
Viradalata (SP). Em poucas 
semanas de vida Transmutante 
ganhou destaque em playlists do 
Spotify e a canção “Tudo o que 
eu queria te dizer” já ultrapassa 
30 mil plays, na plataforma. No 
Tidal, o disco se destacou entre 
álbuns brasileiros ao lado de 
nomes como Caetano Veloso, 
Titãs e Fernanda Takai.  
Apesar de lançar seu primeiro 
álbum aos 29 anos, Tchella tem 
uma vasta experiência artística 
de quase 20 anos de carreira, 
transitando entre diferentes 
técnicas cênicas: circo, teatro, 
teatro de rua, cinema, 
publicidade, performance e 
música. Formada em Artes 
Cênicas e especialista em Canção 
Popular, a atriz, cantora e 
compositora apresenta um 
espetáculo musical com forte 

influência teatral, que, além de 
cenários e figurinos construídos 
sob medida, destaca a presença 
performática de Tchella, que se 
transfigura entre os personagens 
que criou para compor suas 
músicas. Assim, suas 
interpretações vicerais e 
carismáticas divertem e 
emocionam o público durante os 
75 minutos de show. " 
 
Dia 14 de outubro, domingo às 17h. 
Lab Mundo Pensante. 
Rua Treze de Maio, 733 - Bixiga.  

 

SONS DO BRASIL NO LAB 
MUNDO PENSANTE 

 
FÁBIO CADORE 
 

75 min. | Livre. | Gratuito. |60 
pessoas. 

 
Programa Sons do Brasil da 
Rede USP de Rádio convida 
você para viver a musica autoral 
no espaço Lab Mundo Pensante.” 

O oitavo convidado é o musico 
Fábio Cadore.  
Cantor, multi-instrumentista e 
compositor, acumula quatro 
discos de projeção internacional 
e turnês mundo afora em 
colaboração com grandes 
artistas de cada região: de 
Kepa Junkera na Espanha a 
Steen Rasmussen na Dinamarca, 
de JungBum Kim na Coréia do 
Sul a Hernan Jacinto e Fito Páez 
na Argentina. 
Formado em música popular, 
estudou com Ian Guest, Eduardo 
Gudin e Toninho Horta. Já 
trabalhou junto a grandes nomes 
da cena brasileira como Leny 
Andrade, Pedro Mariano, Célia, 
Filó Machado, Roberto Sion e 5 
a seco. 
- Vencedor do Troféu Cata-
Vento 2012 (Solano Ribeiro) 
- Vencedor do Prêmio Mineiro 
da Música Independente 2015 
pelo conjunto de sua obra 
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- Indicado ao Premio Gardel 
2016, maior prêmio da música 
argentina, com o álbum “Acto”. 
Atualmente o artista se 
apresenta em trio, com Fabio 
Faustino na bateria e Matías 
Nuñez no baixo elétrico 
acompanhando sua guitarra, 
violão e voz. 
 

Dia 28 de outubro, domingo às 17h. 
Lab Mundo Pensante. 
Rua Treze de Maio, 733 - Bixiga.  
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ATIVIDADES 
 

GERUZA ZELNYS 
 

QUINTAIS 
 

180 min. | Livre. | Gratuito. | 100 
lugares. 

 
Lançamento do livro de poemas 
quintais e palestra sobre o 
processo criativo da autora. 
 
Dia 23 de outubro, terça às 
19:30h.  
Biblioteca Mario de Andrade. 
Rua da Consolação, 94, República. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THIAGO LEE 
 

O HOMEM VAZIO 
 

300 min. | Livre. | Gratuito. | 100 
lugares. 

 
Fantasia Urbana e a cidade 
como cenário: Lançamento do 
livro O Homem Vazio por Thiago 
Lee e roda de palestras sobre 
literatura fantástica, com autores 
convidados. 
 
Dia 20 de outubro, sábado, às 
13h.  
Biblioteca Viriato Corrêa. 
Rua Sena Madureira, 298 - Vila 
Mariana 

 


