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ESPETÁCULOS 
 

CIA. CASA DA TIA SIRÉ 
 

GESTA MULLIER 
 
115 min. | 74 lugares. | $ 20 
(inteira) e $10 (meia) 

 
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 família e pela 
sociedade patriarcal que 
naturalizou, por séculos, a 
opressão e a escravidão. É um 
retorno ao obscuro útero 
doméstico e todas suas 
contradições. 

De 02 a 11 de novembro, sextas e 
sábado às 20h, domingo às 19h. 
Galpão do Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 – Santa Cecília.  

 
ADORÁVEIS CRIATURAS 
REPULSIVAS 
 

A Cia Casa da Tia Siré 
comemora seus 10 anos de vida 
com a Mostra de repertório. Os 
espetáculos DesPrincesa, 
Assombrosas, Adoráveis 
Criaturas Repulsivas e Gesta 
Mullier, além do lançamento das 
músicas dos espetáculos. 
 
Dias 17 e 20 de novembro às 18h e 
19 de novembro às 20h . 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios 363, Bom Retiro.  

 
GRUPO PASÁRGADA 

 

LABIRINTO DE FILÓ 
 

55 min. | 428 lugares. | Livre. | 
Gratuito. 

 

História da Menina da Rua de 
Cima, do Menino da Rua de 
Baixo e da Minhoca Filó, curiosa 
e perguntadeira, com um monte 
de dúvidas e ideias na cabeça. 
De tanto pensar, Filó se perde  
em um labirinto de buracos e 
túneis. O espetáculo, que possui 
como temática a poesia e a 
filosofia para crianças, conta 
com músicos e atores, que cantam 
e tocam violão, viola caipira, 
acordeom e percussão, ao vivo. 
 
Dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de 
novembro às 16h. 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
 

CIA. TRIPTAL 
 

MOSTRA DE REPERTÓRIO  
 
16 anos. | Gratuito. 

 
O tema do repertório é a 
discussão sobre os - Car”Seres” 
Humanos - e busca fazer uma 
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análise dos vários cárceres que 
nos aprisionam, como o social, 
político, mental e geográfico. Ele 
contempla a apresentação de 
quatro peças produzidas por 
companhias teatrais e produtores 
independentes com a direção de 
André Garolli.  
 

Espetáculo: “História dos Porões” 
de Analy Alvarez. 
De 01 a 04 de novembro, quinta 
sexta e sábado às 21h e domingo 
às 19h. 
Teatro Arthur Azevedo. 
Avenida Paes Leme, 955 – Mooca. 
 
 

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 13 de novembro,  
terças, sextas e sábados às 17h. 
Praça Pedro Lessa. 
Vale do Anhangabaú, s/n - Centro. 

 

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 01, 08 e 09 de novembro às 
20h e dias 02, 03 e 10 de 
novembro às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro.  
 

Grupo Tapa 
 
A CANTORA CARECA 
 
12 anos.| $30 (inteira) $ 15 (meia) 

 
A Cantora Careca é considerada 
a primeira obra da corrente 
batizada Teatro do Absurdo. 
Escrito em 1949 pelo francês 
Eugène Ionesco (1909 – 1994), o 
texto é irônico, com diálogos 
absurdos que levam a total 
impossibilidade de comunicação 
entre os seis personagens. Em 
uma das cenas mais conhecidas 
dois estranhos conversam sobre a 
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vida, onde moram, filhos e por 
fim descobrem que são casados. 
 
De 02 a 18 de novembro, sextas e 
sábados às 21h, domingo às 19h. 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 – Santa Cruz. 
 
 

O BURACO D`ORÁCULO 
 

BURACO 20 ANOS: DA 
(R)EXISTÊNCIA NA RUA À 
POESIA EM CENA 
 

14 anos. | Gratuito. 
 

Nos dias 23, 24 e 25 de 
Novembro, 01 e 02 de 
Dezembro acontece na Zona 
Leste de São Paulo a XI Mostra 
de Teatro de São Miguel 
Paulista com apresentações na 
Praça do Fortunato da Silveira 
(popularmente conhecida como 
Praça do Morumbizinho) (Vila 
Jacuí) e também na Praça 
Guanambi (Parque Cruzeiro do 

Sul), ambas localizadas bairro 
de São Miguel Paulista. A 
programação (grátis) é 
diversificada, formando um 
painel do teatro de rua nacional, 
com grupos do nordeste, sul e 
sudeste, além de companhias da 
capital, região metropolitana e 
interior paulista. 
Idealizada e realizada pelo 
grupo Buraco d’Oráculo desde 
2002, a Mostra chega à sua 
décima primeira edição como 
uma atividade do projeto 
Buraco 20 Anos: da (r)existência 
na rua à poesia em cena, 
contemplada na 32ª Edição do 
Programa de Fomento ao 
Teatro para a Cidade de São 
Paulo. Projeto este que celebrar 
20 anos de atuação do grupo, 
com diversas atividades entre 
circulação, pesquisa, atividades 
formativas e a XI Mostra de 
Teatro de São Miguel. 
 
 
 

Espetáculos: Lóvistore ás Avessas 
(Teatro de Rocokoz) 16h; 
Ambulante (Arte Negus) 17h30 e 
Devagar se vai Longe, de bicicleta 
mais ainda (Cia. Um Pé de Dois) 
19h. 
Dia 23 de novembro, sexta. 
Praça Fortunato da Silveira. 
Praça Fortunato da Silveira – São 
Miguel Paulista. 
 

Relampião (Cia Pauliceia e Cia. Do 
Miolo) 16h; O Grande Pequeno 
Circo do Berinjela (Nativos Terra 
Rasgada) 17h30 e Meu Nome é Zé 
(Cia. Arte & Riso) 19h. 
Dia 24 de novembro, sábado. 
Praça Fortunato da Silveira. 
Praça Fortunato da Silveira – São Miguel 
Paulista. 

 
Lisístra-S (Cia Novos Atores) 15h; 
Final de Tarde (Grupo Teatro 
Caretas) 17h e Almas Peregrinas 
(Núcleo Teatral Opereta) 18h. 
Dia 25 de novembro, domingo. 
Praça Fortunato da Silveira. 
Praça Fortunato da Silveira – São Miguel 
Paulista. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA ARTHUR ARNALDO 

 
LEITURA DOS TEXTOS 
"QUADRO NEGRO" E 
"PORTA GIRATÓRIA" 

 
80 lugares. | 12 anos.| Gratuita. 

 
Leituras das primeiras versões 
de dois textos inéditos, escritos 
a partir dos encontros, 
workshops e debates realizados 
no projeto )Entre Jovens( entre 
agosto de 2017 e novembro de 
2018. 

 
Dia 24 de novembro, sábado às 
18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios 363, Bom Retiro.  

 
 
 

CIA. DO LATÃO 
 

OFICINA DO LATÃO DE 
ATUAÇÃO, DRAMATURGIA 
E ORIENTAÇÃO DE 
PROJETOS  
 
A oficina gratuita de dois meses 
visa ao estudo prático e teórico 
de teatro dialético. Com base em 
estudo de textos teatrais de 
interesse atual, alguns deles 
ligados ao Brasil, o estudo se 
concentrará nas relações entre 
forma épica e dramática em 
face da representação de 
processos sociais. Serão 
realizados exercícios de 
atuação, análise ativa de peças, 
estudos de teoria dialética e de 
crítica literária no Brasil e 
experimentos de improvisação 
cênica. Neste segundo módulo, os 
integrantes participarão de 
atividades artísticas ligadas à 
Companhia do Latão, tomarão 
contato com as práticas de 

trabalho do grupo e 
apresentarão o resultado do 
trabalho numa pequena mostra 
artística. 
 
De 12 de novembro a 22 de 
dezembro, de segunda a sexta, das 
19h às 22h; e sábados das 14h às 
17h.  
Estúdio do Latão 
Rua Harmonia, 931, Sumarezinho. 
 

SEMINÁRIO TEATRO E 
HISTÓRIA 
 
Sete encontros que reavaliam a 
história do teatro no Brasil desde 
a colônia, procurando 
compreender as interações entre 
forma cênica e vida social, com 
ênfase na cidade de São Paulo, 
combinados a três encontros de 
leituras encenadas de textos que 
tratam de acontecimentos da 
história do país e uma oficina de 
dois encontros em que os 
participantes acompanharão a 
montagem de uma leitura cênica 
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feita pela Companhia do Latão e 
artistas convidados. As palestras 
contarão com nomes como José 
Antonio Pasta, Mariangela Alves 
de Lima, Sérgio de Carvalho, Iris 
Kantor, Elizabeth Azevedo, Beti 
Rabetti, Mariana Mayor, Sara 
Mello Neiva, Paulo Bio Toledo, 
entre outros. 

 
Dia 27 de novembro "Teatralidade 
na colônia, século 16: a cena 
jesuítica" às 14h; "Teatralidade 
religiosa nos séculos 17 e 18" às 
16h30 e "Leitura cênica do Latão 
sobre peça com tema histórico" às 
19h. 
Teatro Universidade de São Paulo. 
Rua Maria Antônia, 294 – Vila Buarque. 

 
Dia 28 de novembro "A 
transposição do teatro português 
para o trópico e a teatralidade da 
independência" às 14h e "Tensões 
entre literatura e teatro no século 
19" às 16h30. 
Teatro Universidade de São Paulo - TUSP. 
Rua Maria Antônia, 294 – Vila Buarque. 

 

Dia 29 de novembro "Linhas do 
modernismo e da modernização 
teatral na primeira metade do 
século 20" às 14h; "Formas da 
cena política nos anos 1960 e 
1970" às 16h30 e "Oficina do 
Latão: O trabalho da direção" às 
19h. 
Teatro Universidade de São Paulo - TUSP. 
Rua Maria Antônia, 294 – Vila Buarque. 

 
Dia 30 de novembro "A cena dos 
anos 1980 e 1990 na cidade de São 
Paulo" às 10h; "Oficina do Latão: 
O trabalho da direção" às 14h e 
"Leitura cênica do Latão sobre peça 

com tema histórico" às 19h. 
Teatro Universidade de São Paulo. 
Rua Maria Antônia, 294 – Vila Buarque. 

 
Dia 1 de novembro "Leitura cênica 
do Latão sobre peça com tema 
histórico" às 15h. 
Teatro Universidade de São Paulo - TUSP. 
Rua Maria Antônia, 294 – Vila Buarque. 

 
 
 

 
 

 
40 ANOS DE PANOS E 
LENDAS 

 

438 lugares | 240 min. | Livre. | 
Gratuito. 

 

Em comemoração aos 40 anos 
do espetáculo que estreou em 
1978 no Teatro de Arena - 
atual Teatro Eugênio Kusnet, o 
Grupo Pasárgada apresenta: 
Leitura do texto (de Vladimir 
Capella e José Geraldo Rocha, 
com a participação de atores e 
atrizes que fizeram parte da 
primeira montagem e 
convidados; Roda de conversa 
com artistas, pesquisadores e 
críticos, sobre a importância do 
Panos e Lendas para o teatro 
infância e juventude nas últimas 
décadas e para o teatro 
contemporâneo; Homenagem ao 
parceiro e amigo Vlad 
(Vladimir Capella), autor, 
músico, diretor e ator, que 

GRUPO PASÁRGADA 
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caminhou junto e apontou rumos 
e direções nas tortuosas trilhas 
do Itinerário do Pasárgada; 
.Distribuição do livro Panos e 
Lendas, pela Editora Letras e 
Letras, para os presentes 
durante a homenagem. 
Apresentação do espetáculo, 
sábado (27) e domingo (28) 16 
horas, conforme concepção 
original da montagem original, 
pela Cia Pic e Nic, que mantém 
o espetáculo em temporada nos 
últimos 20 anos, visto por mais 
de 500 mil pessoas. 

 
Dia 27 de novembro, sábado das 
13h às 17h.  
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila 
Clementino.  

 
 
 
 
 
 
 

 
MUSEU-TEATRO DAS COISAS 
GUARDADAS DA VIZINHANÇA 
 

90 lugares. | 480 min. | Livre. 
|Gratuito. 

 
O Museu-Teatro da Vizinhança é 
uma instalação plástico-cênica 
que busca recuperar e valorizar 
a memória afetiva dos vizinhos 
do Sobrevento. Criado a partir 
de histórias tocantes e 
surpreendentes, cujos objetos 
figuram como prova material, o 
Museu-Teatro não é uma 
exposição, mas uma imersão 
teatral na alma e nas diferentes 
formas de viver que podemos 
encontrar no Brás e no 
Belenzinho, região onde o grupo 
mantém sua sede desde 2009. 
 
Dias 3 e 4 de novembro, sábado e 
domingo, das 14h às 22h. 
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 – Mooca. 

CIA. TRIPTAL 
 

O GOLPE MILITAR - O 
TEATRO E A RELEITURA DE 
UMA DITADURA  

 

Livre. | Gratuito. 
 

Durante a ditadura militar, o 
teatro brasileiro teve grande 
participação na resistência 
cultural. Em encenações de peças 
estrangeiras de questionamento 
e que despertavam o senso 
crítico, de autores como Sartre e 
Brecht, além de peças autorais, 
atrizes se uniram com muita 
coragem contra a pesada 
censura. Apesar de perseguido 
pelo regime, o teatro cumpriu 
papel fundamental de resistência 
cultural à repressão e à falta de 
liberdade. Foi justamente na 
década de 1960 que o Brasil viu 
florescer um teatro 
comprometido com temas 
nacionais e que contestava a 
cada momento a ordem vigente. 

SOBREVENTO 
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Dia 05 de novembro, segunda às 
18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 

STANISLAVSKY, VIDA, 
OBRA E SISTEMA 
 
Livre. | Gratuito. 
  

Este encontro com a obra 
Stanislavski - sua vida, obra e 
sistema pretende rever o 
entendimento de Stanislávski no 
Brasil bem como atualizar atores 
e estudiosos brasileiros quanto 
aos estudos stanislavskianos na 
própria Rússia e no ocidente. A 
fonte primária é a última edição 
das obras completas em 9 
volumes de Stanislávski, em russo. 
Para tanto parte-se de 
documentos originais para traçar 
a história da evolução do sistema 
de Stanislávski, desde seu início 
(1906) até a morte do diretor 
(1938). A partir da seleção e 
tradução desse material, o livro 

estrutura-se de maneira a 
possibilitar uma visão da 
formação e evolução histórica do 
sistema, bem como uma 
compreensão clara de cada um 
de seus estágios. 
 

Dia 12 de novembro, segunda às 
18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 

O SISTEMA PENITENCIÁRIO 
- REFLEXÕES E AÇÕES 
POSSÍVEIS 
 

Prisões são dimensões de 
primeira grandeza para 
compreendermos como estão se 
estruturando as atividades 
criminosas e o crime organizado 
no Brasil e tem sido um centro 
fulcral para compreendermos o 
que está ocorrendo no país hoje. 
É notório que a realidade do 
sistema prisional nacional é 
bastante preocupante, tendo em 
vista que o mesmo se encontra a 
beira do colapso, situação que 

acarreta diversos problemas 
para a sociedade de uma 
maneira geral. Portanto, 
conforme demonstrado, a 
situação atual do sistema 
prisional brasileiro é de puro 
descaso da sociedade. As 
situações mencionadas 
demonstram claramente que 
poucas vezes na história da 
humanidade o ser humano foi 
tratado com tanto desrespeito, 
como se não fosse detentor dos 
direitos mais básicos. “A cadeia 
te dá a noção do que é o Brasil 
verdadeiro” “Quando eu cheguei 
no Carandiru, em 89, tínhamos 
90 mil presos. Temos agora em 
2018, mais de 700 mil presos. O 
brasil prendeu muita gente e 
segurança melhorou?” 
 

Dia 26 de novembro, segunda às 
18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
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ESPETÁCULOS 
 

MERCEARIA DE IDEIAS 
 

SINGULARIDADES 
 

60 minutos | Livre  

 
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 
Núcleo 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. 
  
De 01 a 10 de novembro, quinta às 
20h e sexta e sábado e feriado às 
18h. 
Centro Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
Dias 21 e 22 de novembro, quinta 
e sexta às 20h, sábado às 18h. 
Teatro Sérgio Cardoso. 
Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista. 

 
CIA CORPOCENA 

 
#POÉTICASDERESISTÊNCIA 
 

60 min. | 14 anos. | Gratuito. | 30 
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.  

 
De 22 a 24 de novembro, quintas e 
sextas às 20h e sábado às 18h. 
Oficina Cultural Oswald De Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro - São 
Paulo/SP. 

 
CIA DA VILA 

 

TRANÇAS DE TERESA 
 

50 min. | 14 anos. | Gratuito. | 139 
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 
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sem amor né? Amor no sentido 
mais profundo da palavra.” 
O segundo ato da série Amor em 
4 Atos, “Tranças de Teresa”, 
parte de uma pesquisa sobre o 
artista plástico brasileiro Tunga, e 
sua intersecção com o amor e suas 
relações contraditórias. 
 
Dias 09, 10 e 11 de novembro, 
sexta a domingo às 20hrs. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 - República, São 
Paulo. 

 

CIA DAMAS EM TRANSITO E 
OS BUCANEIROS 

 
PARTILHAS POÉTICAS EM 
CONTATO 
 

80 min. | Livre. | Gratuito.  

 
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.  

 
Dias 1, 2 e 3 de novembro às 16h. 
Praça das Artes. 
Avenida São João 281 - Centro. 

 
Dias 13 e 16 de novembro às 20h e 
17 de novembro às 18h. 
Oficina Cultural Oswald De Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro - São 
Paulo/SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

IDMCREW2.0 
 

AULA ABERTA AO PÚBLICO 
 

240 min. | Livre. | Gratuito. | 100 
lugares. 

 
Aulas, ensaios e montagem de 
espetáculo. 
 
Quartas e sextas das 17h30 às 
21h30 e aos sábados das 10h as 
16hrs. 
Centro Cultural Da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641. 

 

CIA DA VILA 
 

CICLO DE VIDEODANÇA 
 
60 min. | Livre. | Gratuito. | 139 
lugares. 
 

Além da exibição de 
videodança inédito haverá 
também um bate papo sobre o 
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trabalho nos dias 29 de outubro 
e 5 de novembro no Cine Olido 
Nos dias 29 de outubro e 5 de 
novembro, a Cia da Vila 
apresenta um ciclo de trabalhos 
no formato de videodança, 
acompanhado de bate papo na 
Galeria Olido, no centro de São 
Paulo a partir das 20h, com 
entrada gratuita.  
O material é fruto da pesquisa 
realizada para a montagem do 
segundo espetáculo da série 
Amor em 4 atos – Tranças de 
Teresa, que está em cartaz, de 
modo itinerante pela cidade. 
São cinco vídeos; Topo do 
Mundo; mEU; Trançar e Teresa. 
As filmagens foram feitas na 
cidade de Brumadinho (MG). 
Além de exibir material da 
pesquisa atual, será exibido os 
premiados “Amor em 4 atos” e 
“Domingo”, produzidos a partir 
do estudo inicial da série Amor 
em 4 atos.  A trilha sonora fica 

por conta de Rafael Thomazini e 
Ed Cortês. 
A pesquisa e todas as ações 
relacionadas, fazem parte do 
projeto “Cia da Vila 10 anos”, 
contemplado no 22º Fomento a 
Dança da Secretaria de Cultura 
de São Paulo. 

 
Dia 05 de novembro, terça às 20h. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 - República. 
 

REPENTISTAS DO CORPO 
 

VÍDEO PALESTRA "A 
INSPIRAÇÃO QUE VEM DAS 
PALAVRAS" 
 

120 min. | Livre. | Gratuito. | 40 
vagas. 

 
A vídeo palestra será conduzida 
pelos diretores artísticos Sérgio 
Rocha e Cláudia Christ que 
falarão sobre a importância da 
literatura, especialmente a 
poesia, nos processos criativos da 

Cia. Repentistas do corpo que se 
utiliza da palavra poética para 
transformar sua maneira de 
dançar. 
 
Dia 08 de novembro, quinta às 14 h 
CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel José Venâncio Dias, nº 840, 
Jaraguá. 
 

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. 
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Terças e Quintas, das 09h às 12 h. 
CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel José Venâncio Dias, nº 840, 
Jaraguá. 
 

OFICINA PRÁTICA DE 
DANÇA CONTEMPORÂNEA 
E PERCUSSÃO CORPORAL 
 

180 min. | 14 anos. | 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. 
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. 
 
Terças e Quintas, das 13:30 às 
16:30 horas 

CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel José Venâncio Dias, nº 840, 
Jaraguá. 

 

CIA CORPOCENA 
 

OFICINA DANÇANDO COM 
A ARQUITETURA DO 
CORPO 
 

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

O convite é dar atenção à 
estrutura óssea como elemento 
vivo e presente no que pode vir 
a ser uma dança. O que a 
escuta dos ossos convida a 
perceber? Quais outras 
estruturas do corpo são 
convocadas a participar? O que 
é estrutura? Onde os ossos 
encontram o espaço? A partir 
destas perguntas de corpo serão 
trabalhadas questões como 
suporte, apoio e impulso. A 
arquitetura do corpo nos 

interessa aqui como matéria que 
convida à invenção de dança.  

 
De 02 de outubro à 27 de 
novembro, terças das 13h30 às 

16h30. 
Oficina Cultural Oswald De Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro - São 
Paulo/SP. 

 

JAM 
#POÉTICASDERESISTÊNCIA 
 
120 min. | Livre. | Gratuito. | 30 
lugares. 
 

JAM Imersão/ Residências, que 
faz parte da programação da 
Mostra do Fomento à Dança 
2018. Convidamos a todos para 
dançarmos com a Cia Corpocena 
e outros grupos contemplados 
pelo Fomento à Dança. 

 
Dia 08 de novembro, quinta das 
19h às 21h. 
Oficina Cultural Oswald De Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro - São 
Paulo/SP. 
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ESPETÁCULOS 
 

FERNANDOTRAUER 
 

JORNADA DE UM IMBECIL ATÉ 
O ENTENDIMENTO [ESTRÉIA] 
 
100 min. | 14 anos. | $ 30 inteira e 
$ 15 meia. |100 lugares. 

Com estética circense, a trama 
acompanha a história de seis 
homens que sobrevivem pedindo 
dinheiro nas ruas. Dois deles, no 
entanto, controlam toda a 
esmola recebida pelos outros. 
Quando os dois membros da 
liderança rompem relações, 
ambos começam a trabalhar 
para garantir sua renda e 
conseguir trazer os outros 
pedintes para o seu lado. 

 

De 9 novembro a 16 dezembro, 
sextas e sábados às 21h e 
domingos às 20h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro n° 1.000 – Paraíso. 

LOS LOBOS BOBOS  
 

PESCADORA DE ILUSÃO 
 
60 min. | 6 a 12 anos. | Grátis. 

 
"Pescadora de Ilusão" é uma 
adaptação do livro "A Mulher 
que Matou os Peixes" de Clarice 
Lispector. Com profundidade e 
muita brincadeira a Pescadora 
de Ilusão transforma em cena 
temas delicados como o perdão, 
o respeito, o amor, a morte. O 
espetáculo estreou em Espírito 
Santo do Pinhal no Circuito 
Paulista de Teatro realizado pela 
APAA - Associação Paulista dos 
Amigos da Arte. Na capital 
paulista estreou no Teatro Sérgio 
Cardoso. Recebeu 6 indicações 
ao Prêmio São Paulo de Incentivo 
ao Teatro para a Infância e 
Juventude nas categorias: Melhor 
Espetáculo; Melhor Figurino: 
Marco Lima; Melhor Direção 
Musical: Pedro Paulo Bogossian; 

Melhor Texto Adaptado: 
GpeteanH e Melhor Atriz para as 
atrizes Mel Lisboa e Carol Badra. 
Recebeu indicação de Melhor 
Espetáculo no Prêmio Aplauso 
Brasil mundos. A ideia é clara: 
daqui ninguém me tira.  
 
Dia 07 de novembro, quinta-feira, 
às 10h e às 14h. 
CEU Lajeado. 
Rua Manuel da Mota Coutinho, 293 - 
Lageado.  
 

Dia 13 de novembro, terça-feira, às 
10h e às 14h. 
CEU Caminho Do Mar. 
Avenida Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira, 5241 - Jardim Lourdes.  
 

Dia 14 de novembro, quarta, às 
10h30 e às 14h. 
CEU Uirapuru. 
Rua Nazir Miguel, 849 - Jardim Paulo VI.  
 

Dia 21 de novembro, quarta, às 
10h e às 14h. 
CEU Formosa. 
Rua Sargento Claudiner Evaristo Dias, 10 
- Aricanduva.  
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TOZI PRODUÇÕES 
 

DAQUI NINGUÉM ME TIRA 
 
60 min. | 12 anos. | $ 10 meia e $ 
20 inteira. |349 lugares. 

 
Comédia Dramática com os 
Atores Ataíde Arcoverde e 
Giovani Tozi. De Noemi Marinho, 
direção: Neyde Veneziano. Na 
história, Veludo é o fiel zelador 
do galpão que guarda o acervo 
de uma antiga companhia teatral. 
A especulação imobiliária 
aproxima Veludo do jovem 
Herculano. A memória das 
marchinhas e dos números 
musicais é o teatro de operações 
em que se enfrentam esses dois 
mundos. A ideia é clara: daqui 
ninguém me tira.  
 
De 31 de outubro a 15 de 
novembro, quartas e quinta, às 21h. 
Teatro Arthur Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 - Mooca, São 
Paulo.  
 

CIA. NOZ DE TEATRO, 
DANÇA E ANIMAÇÃO 

 

100 + NEM MENOS 
 
45 min. | Livre. | Gratuito.  

 
O espetáculo propõe uma viagem 
lúdica aos primeiros contatos da 
criança com o mundo dos números 
e do desenho. Técnicas de teatro, 
dança, animação de objetos e 
bonecos se mesclam a 
brincadeiras folclóricas, temas do 
cancioneiro popular e imagens 
que remetem à arte naïf e obras 
de Joan Miró e Paul Klee, numa 
grande e divertida brincadeira.   
Classificação livre.  
 
Dia 06 de novembro, terça, às 10hs 
e às 14h. 
CEU Três Lagos. 
Rua Maria Moura da Conceição - Jardim 
Belcito.  
 

Dia 14 de novembro, terça, às 10h e 
às 14h. 
CEU Vila Curuça. 

Avenida Marechal Tito, 3452 - Jardim 
Miragaia.  
 

Dia 22 de novembro, sexta, às 10h 
e às 14h30. 
CEU Azul da Cor do Mar. 
Avenida Ernesto Souza Cruz, 2171 - 
Cidade Antonio Estevão de Carvalho.  
 

ORAS BOLAS 
 
45 min. | Livre. | Gratuito. |349 
lugares. 

 
Através de experiências lúdicas 
com bolas descobriu-se a essência 
da forma esférica no ser humano 
e no planeta. Formas 
geométricas, brinquedos, baldes 
e balaios transformam-se em 
personagens inusitados e 
originam histórias. O espetáculo 
apresenta um universo de bolas 
de todos os tipos: animadas, 
figurinos, e também na luz negra 
e sugere os primeiros contatos da 
criança com as formas mais 
rudimentares presentes na 
natureza.  
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Dia 01 de novembro, quinta, às 
10hs e às 14h. 
CEU São Mateus. 
Rua Curumatim, 201 - Parque Boa 
Esperança.  

 

THEATRON- AS TIAS 
 

CABARÉ LITERÓTICO 
MUSICADO 
 
45 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 04 de novembro, domingo, às 
19h. 
Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 
Rua Henrique Shauman, 77- Pinheiros.  

 
Dia 16 de novembro, sexta, às 19h. 
Casa de Cultura Tremembé. 
Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 
190 – Tremembé.  

 
Dia 17 de novembro, sábado, às 
19h. 
Casa de Cultura Vila Guilherme. 
Praça Oscar Da Silva, 110 – Vila 
Guilherme.  

 
Dia 18 de novembro, domingo, às 
18h30h. 
Casa de Cultura Salvador Lingabue. 
Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 
215 – Freguesia do Ó. 

 
Dia 28 de novembro, quinta-feira, 
às 14h. 
Biblioteca Belmonte. 
Rua Paulo Eiró, 525- Santo Amaro.  

 
Dia 23 de novembro, quinta, às 
14h. 
Biblioteca Narbal Fontes. 
Rua Conselheiro Moreira de Barros, 170- 
Santana.  

KAMELEON ARTS 
 

CARMEN, A GRANDE PEQUENA 
NOTÁVEL 
 
70 min. | 5 anos. | $ 10,00 meia e $ 
20,00 inteira. |140 lugares. 

 
O musical Carmen, a Grande 
Pequena Notável, conta a história 
da cantora Carmen Miranda, da 
sua chegada no Brasil ainda 
criança, suas passagens pelas 
rádios, pelas primeiras gravações 
em disco, pelo cinema brasileiro e 
o Cassino da Urca, até chegar ao 
estrelato nos filmes de hollywood. 
A mulher mais bem paga do 
mundo na época levou a música e 
a cultura brasileira para os 
quatro cantos do mundo, ficando 
conhecida como "The Brazilian 
Bombshell".  
 
De 15 de setembro a 26 de janeiro 
de 2019, sábados às 11h. 
Centro Cultural Banco do Brasil. 
Rua Alvares Penteado 112 - Sé.  
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA. NOZ DE TEATRO, 
DANÇA E ANIMAÇÃO 

 

WORKSHOP DE FORMAS 
ANIMADAS 
 
180 min. | Livre. | Gratuito. |20 
lugares. 

 
Adentrar de forma lúdica o 
universo da manipulação de 
bonecos e objetos, vivenciando 
jogos corporais, de voz, 
manipulação e dramaturgia. O 
Workshop será focada na 
relação corporal do intérprete 
com os objetos e bonecos, 
transformação e ressignificação 
de materiais do cotidiano, suas 
possibilidades cênicas e criação 
de cenas através de 
improvisações.  
 
 

Dia 12 de novembro, segunda, às 
19h. 
Galpão dos Lobos. 
Rua Gama Lobo, 1.394 - Ipiranga. 
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ESPETÁCULOS 
 

ARTUR FALEIROS NEVES 
 

MALABAMÉTRICO: SOB-
MEDIDA 
 

25 min. | Livre. | Gratuito. | 200 
pessoas. 

 
Unindo técnicas de malabarismo, 
acrobacia, dança e teatro a 
apresentação reúne micro-cenas 
do universo de uma personagem 
que entre obsessões e 
compulsões desenvolve cinco 
micro-cenas permeadas pela 
pelas precisas meticulosidades 
que a personagem revela em 
sua busca por um jogo limpo e 
sob medida. 
Entre o fantasioso e o cotidiano, 
o caos e a disciplina, os padrões 
sistêmicos e a liberdade 
absoluta de fluir o 
Malabamétrico transita entre 
uma coreografia marcada e um 

improviso absurdo dentro de 
suas caixas e medidas. 
 
Dia 1 de novembro, quinta, às 
21h30. 
Tendal da Lapa. 
Avenida Guaicurus, 1100. 
 
 

 



FOMENTO À MÚSICA 
ACONTECE EM OUTUBRO/2018 

                       
    

                                                   

ESPETÁCULOS 
 

CELSO MOJOLA 
 

MEMÓRIA, SONHO E 
REFLEXÕES - RECITAL COM 
COMPOSIÇÕES DE CELSO 
MOJOLA 
 

50 min. |Livre.| Gratuito. |236 
pessoas. 

 
Apresentação musical, seguida de 
uma conversa com o público. O 
evento traz a estreia de um ciclo 
de composições de Celso Mojola 
para violino, saxofone e piano. 
 
Dia 22 de novembro, 20h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473.  
 


