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ESPETÁCULOS 
 

CIA DE TEATRO HELIÓPOLIS 

 
(IN)JUSTIÇA 

 
90 min. | 60 lugares |Pague quanto 
puder | 14 anos. 

 
“(IN)JUSTIÇA” é um ensaio cênico, 
guiado pela indagação ‘o que os 
veredictos não revelam?’, que 
reflete sobre aspectos do sistema 
jurídico brasileiro. Para tanto, 
conta a história do jovem Cerol 
que, involuntariamente, pratica um 
crime. A partir daí, surgem 
diversas concepções sobre o que 
é justiça, seja a praticada pelo 
judiciário ou aquela sentenciada 
pela sociedade. 

 
De 25 de janeiro a 19 de maio. 
Sextas e sábados às 20h; e 
domingos às 19h. 
Casa de Teatro Maria José de Carvalho 
Rua Silva Bueno, 1533 - Ipiranga. 

COMMUNE  
COLETIVO TEATRAL 

 
NA CAMA COM MOLIÈRE 

 
80 min. | 99 lugares |R$ 30,00 
(inteira), R$ 15,00 (meia) | 12 anos. 

 
Inspirada na peça “O Doente 
Imaginário” de Molière, a 
comédia se passa em um hospital 
e narra as peripécias de Aragão, 
um velho hipocondríaco que é 
enganado pelo seu médico, Dr. 
Boa Morte, que alimenta suas 
doenças imaginárias. Além disso, 
sua esposa é a interesseira Beline 
e ele sonha casar sua filha 
Angélica com o filho do Dr. Boa 
Morte – só para ter um médico na 
família. 

 
De 09 de fevereiro a 21 de abril. 

Sextas e sábados às 21h; e 
domingos às 20h. 
Teatro Commune 
Rua da Consolação, 1218 – Consolação. 

GRUPO PASSÁRGADA 

 
MOINHOS E CARROSSÉIS 

 
60 min. | 438 lugares |Gratuito | 
Livre. 

 
Espetáculo teatral infanto-juvenil 
“Moinhos e Carrosséis” é uma 
obra de ficção científica e se 
passa em um ano qualquer do 
futuro. P. e F. são dois 
personagens que juntos com outros 
visitantes, fazem uma viagem 
para visitar um museu com figuras 
do passado. Eles caminham por 
uma pista flutuante e não podem 
tocar nas figuras, sair fora da 
pista nem do roteiro programado. 
São figuras espalhadas por doze 
galerias, no entanto, o roteiro de 
visita é fortemente controlado por 
um Sistema de Segurança que 
está em todos os lugares e tem 
completo domínio sobre a ação 
dos visitantes. P. e F., atraídos por 
uma melodia, penetram numa 
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galeria desconhecida e 
descobrem outras figuras que 
provocam sensações e despertam 
sentimentos que têm um profundo 
significado para a sobrevivência 
da espécie humana. 

 
De 31 de março a 21 de abril. 
Sábados e domingos às 16h. 
Teatro João Caetano 
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino. 

 

TABLADO DE ARRUAR 

 
PORNOTEOBRASIL 

 
90 min. | 30 lugares. | Gratuito |18 
anos. 

 
Nova montagem do grupo 
Tablado de Arruar, com direção 
de Clayton Mariano, faz crítica 
ao contexto democrático 
brasileiro atual. Em um espaço de 
destruição e catástrofe, um grupo 
de pessoas procura reorganizar 
as memórias sobre fatos que as 

levaram à situação atual, 
tentando encontrar uma resposta 
em suas próprias memórias. 
 
De 21 de fevereiro a 06 de abril. 
Quintas e sextas às 20h e sábados 
às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

NÚCLEO EXPERIMENTAL 

 
LEMBRO TODO DIA DE VOCÊ 
 
120 min. | 400 lugares | R$ 20,00 | 
16 anos. 

 
Thiago é um jovem que se 
descobre soropositivo aos 20 
anos e, para aprender a 
conviver com o HIV, precisa antes 
passar por um acerto de contas 
consigo mesmo. “Lembro todo dia 
de você” é um musical inédito 
que faz um retrato realista e 
contemporâneo do HIV, 
colocando em questão muito do 
que se conhece sobre o assunto. 

De 30 de março a 21 de abril. 
Sábados às 21h e domingos às 19h.  
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino. 

 

NÚCLEO EXPERIMENTAL 

 
EU SEI EXATAMENTE COMO 

VOCÊ SE SENTE 
 
100 min. | 400 lugares | R$ 20,00 | 
14 anos. 

 
A partir dos textos “Onde está o 
amor?”, “É pra isso que servem 
os amigos”, “O que você vai 
fazer?”, “Improvável” e “O meu 
amor é forte assim”, do 
dramaturgo britânico Neil 
Barlett, a peça cria uma colcha 
de depoimentos do próprio autor 
sobre o que é ser homossexual 
na sociedade contemporânea. 
São discutidos temas como o 
medo da homofobia, o desejo e 
a necessidade de uniões 
afetivas, o relacionamento entre 
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pais e filhos, a coragem de lutar 
pelos direitos dos LGBTs e o 
estigma do HIV. 

 
De 28 de março a 19 de abril. 
Quintas e sextas às 21h.  
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino. 

 

VELHA COMPANHIA 

 
VALÉRIA E OS PÁSSAROS 

 
100 min. | 30 lugares. | Gratuito - 

reservas pelo whatsApp (11) 98 
6911627 e outra parte dos ingressos 
distribuída 1 hora antes do espetáculo 
na bilheteria |12 anos. 

 
A reestreia do espetáculo marca 
a inauguração da Zona Franca, 
nova sede da Velha Companhia, 
que em 2018 estava em 
construção e funcionando de 
forma experimental. Agora a 
temporada gratuita de Valéria e 
os Pássaros marca a inauguração 
oficial do espaço. 

De 23 de março a 19 de maio. 
Sábados e domingos às 20h. 
Zona Franca 
Rua Almirante Marques de Leão, 378 - Bela 
Vista. 

 

ESTUDO DE CENA 

 
UTOPIA DA MEMÓRIA 

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

 
“Utopia da Memória” poderia ser 
um caderno de anotações, 
fragmentos de memória de quem 
pisa a terra e não representa 
apenas uma pessoa. Em nossa 
caminhada, encontramos muita 
gente! Muitos ocupam terra, 
outras disputam ideias e 
imaginários; tem gente que 
constrói a soberania popular na 
mineração; tem gente, muita 
gente, em becos e vielas, em 
beiras de estrada, muita gente 
que luta contra a invasão de 
nossos direitos. Em comunhão, 

preparamos o terreno, 
ascendemos fogueiras e refletores 
para celebrar a vida e morte da 
memória de luta do passado que 
virá. 

 
De 29 de março a 27 de abril. 
Quintas e sextas às 20h; e sábados 
às 18h (sexta-feira - 19/04 - às 18h). 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

COMPANHIA DE TEATRO 
HELIÓPOLIS 

 
(IN)JUSTIÇA 

 
90min. | 60 lugares | Pague quanto 
puder | 16 anos. 

 
(IN)JUSTIÇA é um ensaio cênico, 
guiado pela indagação ‘o que os 
veredictos não revelam?’, que 
reflete sobre aspectos do sistema 
jurídico brasileiro. Para tanto, 
conta a história do jovem Cerol 
que, involuntariamente, pratica um 
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crime. A partir daí, surgem 
diversas concepções sobre o que 
é justiça, seja a praticada pelo 
judiciário ou aquela sentenciada 
pela sociedade. 

 
De 25 de janeiro a 19 de maio. 
Sextas e sábados às 20h, e 
domingos às 19h. 
Casa de Teatro Maria José de Carvalho. 
Rua Silva Bueno, 1533 - Ipiranga. 

 

COMMUNE COLETIVO 
TEATRAL 

 
NA CAMA COM MOLIÈRE 

 
80 min. |99 lugares | Gratuito | 12 
anos. 

 
Inspirada na peça “O Doente 
Imaginário” de Molière, a 
comédia se passa em um hospital 
e narra as peripécias de Aragão, 
um velho hipocondríaco que é 
enganado pelo seu médico, Dr. 
Boa Morte que alimenta suas 

doenças imaginárias. Além disso, 
sua esposa é a interesseira Beline, 
e ele sonha casar sua filha 
Angélica com o filho do Dr. Boa 
Morte – só para ter um médico na 
família. 

 
De 09 de fevereiro a 21 de abril. 
Sextas e sábados às 21h, e 
domingos às 20h. 
Teatro Commune. 
Rua da Consolação, 1218 - Consolação. 

 

GRUPO PANDORA DE 
TEATRO 

 
COMUM 

 
110 min. | 100 lugares | Pague 
quanto puder| 12 anos. 

 
Três histórias ligadas à 
descoberta de uma vala comum 
clandestina criada no período da 
Ditadura Militar Brasileira. A 
busca de um filho por informações 
de seus pais desaparecidos 

políticos. O dilema de dois 
coveiros encarregados da criação 
de uma vala. Uma jovem 
estudante que se aproxima do 
ativismo político. 1970/1990 
épocas distintas se entrelaçam nos 
fragmentos dessas histórias e 
evidenciam causas e 
consequências. Espetáculo 
inspirado na história da vala 
comum do Cemitério Dom Bosco 
no bairro de Perus em São Paulo. 

 
05 e 06 de abril. Sexta às 20h e 
sábado às 19h. 
Galpão do Folias 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília 
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CIA TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
O TEMPO E O CÃO - 

DOCUMENTÁRIO CÊNICO DE 
PEQUENAS MEMÓRIAS 

DA CIDADE 
 
90 min. |40 lugares | Gratuito | 12 
anos. 

 
A encenação final do projeto "O 
Tempo e o Cão" convida o 
espectador a conhecer quatro 
histórias (relatos) sobre animais 
que retratam a relação do homem 
- e da mulher - com a cidade. 

 
De 05 de abril a 11 de maio. Sextas 
e sábados às 17h30 (distribuição de 
ingressos a partir das 16h30) 
Vila Itororó Canteiro Aberto. 
Rua Pedroso, 238 - Bela Vista. 

 
 
 
 

CIA TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
CÔMODO SALA DO 

CORREDOR MARIA JOSÉ - 
DOCUMENTÁRIO CÊNICO DE 

PEQUENAS MEMÓRIAS 
 
90 min. |20 lugares | Gratuito 
(mediante reserva peço whatsApp 11 
- 99485-7504) | Livre. 

 
A encenação é resultado da 
oficina "Tempo e Cidade - a Casa 
como Espaço de Memória". 
Participam dessa encenação 
artistas do núcleo de pesquisa da 
oficina e integrantes da Cia. 

 
Dias 07 e 14 de abril. Domingos às 
17h e às 20h. 
Casa do Teatro Documentário. 
Rua Maria José, 140 - Bela Vista. 

 
 
 
 

REFINARIA TEATRAL 

 
DULCE SODOMA 

 
80 min. |30 lugares | Pague quanto 
puder | 12 anos. 

 
É um trabalho que apresenta o 
poder usando como recurso a 
metáfora da família. A submissão 
e o poder são situações que estão 
presentes há séculos. Doce 
Sodoma traz esses signos por 
meio das memórias de uma 
família que, após sua decadência 
decorrente da violência e da 
instabilidade, encontrou uma única 
maneira de sentir a vida: referir-
se ao passado. “Carta ao Pai”, 
de Franz Kafka, é o principal 
intertexto. O espectador sempre 
testemunha o medo constante que 
um pai de família impôs à sua 
esposa e filha (a primeira e 
quinta essência da submissão). O 
que simbolizou o poder e o 
respeito foi conquistado por maus 
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tratos, que, ao longo do tempo, 
desaparecerá e a queda será 
fatal. 

 
Dia 11 de abril. Quinta às 21h. 
Sede da Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
ACTUM 

 
80 min. |30 lugares | Pague quanto 
puder | 12 anos. 

 
A partir do livro “Fragmentos do 
discurso amoroso” de Roland 
Barthes, o trabalho tem um 
caráter que condensa a biografia 
de qualquer pessoa, entendida 
como histórias de relações, 
pretensões amorosas, amores, 
separações e duelos. “Actum” é a 
palavra com a qual a 
personagem identifica sua 
tentativa permanente de 
aproximar-se minimamente do 

objeto amado e que, pela 
própria natureza do amor, 
permanece sempre distante. A 
personagem usa o que sabe sobre 
o amor para entender o que 
representa. Por fim, de forma 
surpreendente, descobre que 
amor é uma anomalia, e essa 
anomalia se mostra em diversos e 
pequenos atos. Amar é um ato! 

 
Dia 12 de abril. Sexta às 21h. 
Sede da Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
TOCA LA TIERRA 

 
80 min. |30 lugares | Pague quanto 
puder | 12 anos. 

 
A obra estreou no ano de 1990 e, 
desde, então continua a ser 
representada regularmente, 
completando 27 anos de 
apresentações em diversas 

cidades do México, nos E. U. A. e 
na Alemanha. Com base no livro 
de T.C. Mc Luhan, “Toca la 
Tierra”, o espetáculo reúne 
diferentes momentos poéticos que 
refletem a visão indígena da 
terra e da vida humana nela. 
Trata-se de um monólogo que 
vem refletir o homem como parte 
da natureza - e não dono dela. 

 
Dias 13 e 14 de abril. Sábado às 21h 
e domingo às 18h. 
Sede da Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 

GRUPO PANDORA DE 
TEATRO 

 
NOMES PARA FURACÕES 

 
95 min. | 100 lugares | Pague 
quanto puder| Livre. 

 
Em uma cidade devastada pela 
guerra, Alice busca formas de 
salvar seu pai e de escaparem 
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com vida da destruição. Em um 
looping temporal, exploram 
possibilidades de sobrevivência 
enquanto dois soldados tentam 
cumprir sua missão. “Nomes para 
Furacões” é um jogo cênico 
fragmentado, dinâmico e poético, 
um delírio sobre a crise 
humanitária de nosso tempo. 

 
12 e 13 de abril. Sexta às 20h e 
sábado às 19h. 
Galpão do Folias 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília 

 

GRUPO PANDORA DE 
TEATRO 

 
RICARDO III NÃO TERÁ 

LUGAR OU CENAS DA VIDA 
DE MEIERHOLD 

 
80 min. | 100 lugares | Pague 
quanto puder| Livre. 

 
Um fuzilamento. Um ensaio de 
teatro. Um casal que conversa 

sobre a vida. Um filho que nasce. 
Uma peça censurada. Uma visita 
inesperada. Um chefe de Estado 
que prepara uma refeição aos 
artistas. Alguém que bate na 
porta. Um ator com medo de 
interpretar o tirano “Ricardo III”. 
Dramaturgia de Matéi Visniec 
inspirada no último pesadelo do 
encenador russo Vsévolod 
Meierhold antes de ser 
assassinado na prisão em 1940 
por ordem do Generalíssimo, a 
peça trata da censura política, da 
vida de Meierhold e da força do 
teatro. 

 
19 e 20 de abril. Sexta às 20h e 
sábado às 19h. 
Galpão do Folias 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília 

 
 
 
 
 
 

GRUPO PANDORA DE 
TEATRO 

 
RELICÁRIO DE CONCRETO 

 
75 min. | 100 lugares | Pague 
quanto puder| Livre. 

 
Espetáculo inspirado nas 
memórias dos trabalhadores da 
Fábrica de Cimento Portland 
Perus e na Greve dos Queixadas. 
Um jovem procura emprego em 
uma fábrica, vê-se enredado por 
uma atmosfera de sonho e 
memória, onde cenas de um 
passado não muito distante irão 
misturar-se as suas angústias e 
preocupações modernas. Passado 
e presente apresentam-se em uma 
única trajetória lírica e poética, na 
qual a dualidade 
Queixada/Pelego é extrapolada 
em cenas e fragmentos de uma 
complexa rede de relações. 
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26 e 27 de abril. Sexta às 20h e 
sábado às 19h. 
Galpão do Folias 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA LÚDICA 

 
IMERSÃO ARTÍSTICA MULTIPLA: 

A UTOPIA  
NA ERA DA INCERTEZA 

 
50 lugares. |120 min. | Gratuito. | 
12 anos.  

 
O projeto “A Utopia na Era da 
Incerteza” retrata o caráter 
utópico/distópico na cidade de 
São Paulo, convidando o público 
a uma imersão artística múltipla, 
numa instalação cenográfica, a 
qual está dividida em 4 áreas 
nomeadas de “zonas”: Zona 
Externa (ZE), Zona Intermediária 
(ZI), Zona Interna (Zin) e Zona 
Geral (ZG), em que se 
amalgamam elementos da 
linguagem do teatro com as artes 
visuais. Na instalação, o público 
vivencia 4 atividades: experiência 
sensorial artística de distopia 

(jogo distópico), experiência 
sensorial artística de utopia (jogo 
utópico) e espetáculo teatral 
“Utopia em uma noite de inverno”, 
finalizando o percurso na Ágora 
Contemporânea, onde o público 
poderá, além de observar todos 
os vestígios do percurso e da 
encenação, como se participasse 
de um “descortinamento do 
espaço/tempo, manifestar-se, 
expressar ou ressignificar as 
impressões sobre a sua trajetória 
na instalação e sobre a 
experiência vivenciada. Para isso, 
terá à disposição um microfone 
aberto, cartolinas, canetas 
coloridas, argila, livros, 
instrumentos musicais e outros 
materiais. 

 
De 20 de março a 05 de setembro 
(exceto nos dias 13/4, 27/4, 11/5, 
25/5, 8/6, 22/6, 29/6, 13/7, 25/07, 
27/7, 10/8, 24/8 e 31/8). Terças, 
quartas e quintas às 14h (aberta 
para turmas de escolas e para o 
público em geral, com idade acima 
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de 12 anos); sábados às 18h (aberta 
para o público em geral, acima de 
12 anos.) 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guiacurus,1100 - Lapa. 

 

GRUPO PANDORA DE 
TEATRO 

 
LEITURA DRAMÁTICA: 

URSOS POLARES HIBERNAM 
NO INVERNO NUCLEAR? 

 
100 lugares | 100 minutos | Pague 
quanto puder | Livre. 

 
Em uma nação inteiramente 
devastada por ataques nucleares, 
sua população consegue 
sobreviver em abrigos 
subterrâneos, financiados a 
preços populares por uma 
parceria público-privada. O 
conflito segue por décadas e toda 
uma geração nasce e cresce 
debaixo da terra, produzindo 
tecnologia para que seu país 

possa se reerguer e expulsar o 
exército de robôs inimigo. Até que 
um dia, Laika, uma moradora do 
Abrigo Nova Esperança, recebe 
uma estranha mensagem de cima, 
que atiça sua curiosidade sobre a 
superfície, o passado e a guerra. 
Mal desconfia ela que em breve 
deverá escapar do subterrâneo e 
encarar o estado em que se 
encontra o mundo. 

 
25 de abril. Quinta às 20h. 
Galpão do Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília. 

 

CIA TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
ENSAIO ABERTO - O TEMPO 

E O CÃO: CANTEIRO 
ABERTO 

 
70 min. |40 lugares | Gratuito 
(mediante reserva no whatsapp 11 - 
99110-3478) | 12 anos. 

 

“O Tempo e o Cão: Canteiro 
Aberto” é uma ação que em si se 
constituí num ato artístico, no qual 
é apresentado à plateia cenas da 
encenação "O Tempo e o Cão". 
Durante a apresentação, os 
espectadores, agora assumindo o 
papel de coautores do discurso, 
serão convidados a problematizar 
e a interferir nas cenas. 

 
Dias 02 de abril e 07 de maio. Terça 
e quinta às 16h30. 
Vila Itororó Canteiro Aberto. 
Rua Pedroso, 238 - Bela Vista. 

 

CIA TRIPTAL 

 
PALESTRA 

A POÉTICA DO CÁRCERE 
PALESTRANTE 
GIH TRAJANO 

 
180 min. |100 lugares | Gratuito | 
16 anos. 
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Depois de provocar o público, Gih 
conta aos participantes sua 
trajetória e experiências, a seguir 
convida o público a participar da 
cena. Sempre pede um tema à 
plateia para fazer poesia. Com 
isso, consegue dar voz e 
sentimento as dores cotidianas. 
Gih Trajano conheceu a poesia 
ainda dentro do Sistema 
Penitenciário participando 
semanalmente do Sarau Asas 
Abertas. Foi assim que descobriu 
seu talento para a improvisação e 
a declamação. Hoje, apenas três 
anos depois, já publicou em três 
coletâneas poéticas, já participou 
de diversas palestras, mesas e 
debates sobre Literatura no 
Cárcere, e é bicampeã do Slam 
do Grito. 

 
Dia 04 de abril. Quinta das 18h às 
21h. 
Oficina Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363,Bom Retiro. 

 
 

A PRÓXIMA COMPANHIA 

 
INTERVENÇÃO - RE(TIROS): 

ALVOS ENTRE FLUXOS 
 
120 min. |30 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

A intervenção consistirá em um 
percurso entre sede da 
companhia e o território 
investigado (Cacrolândia) no 
último mês de trabalho com 
direção de Edgar Castro. 
 
Dias 10, 11 e 12 de abril. Quarta, 
quinta e sexta às 14h30 
Sede d'A Próxima Companhia.    
Rua Barão de Campinas, 529 - Santa 
Cecília. 

 
 
 
 
 
 
 

CIA TRIPTAL 

 
PALESTRA 

JUSTIÇA SEM MUROS 
PALESTRANTE 

ITTC - INSTITUTO TERRA, 
TRABALHO E CIDADANIA 

 
180 min. |100 lugares | Gratuito | 
16 anos. 

 
O Programa Justiça Sem Muros 
tem como objetivo produzir 
informações e fomentar o debate 
público para contribuir com a 
redução do encarceramento no 
Brasil. Com especial atenção às 
mulheres em situação de prisão, o 
Programa monitora o sistema de 
justiça criminal, mapeia os 
movimentos legislativos que 
impactam os direitos no cárcere e 
produz pesquisa e informações 
para fomentar o debate em prol 
da redução do encarceramento 
feminino no Brasil. 
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Dia 11 de abril. Quinta das 18h às 
21h. 
Oficina Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363,Bom Retiro. 

 

A PRÓXIMA COMPANHIA 

 
RESIDÊNCIA PARA GRUPOS 

 
Gratuito. | Livre.  
 

A Próxima Companhia receberá 
algumas propostas de 
espetáculos, ensaios e atividades 
de coletivos e artistas 
independentes para compor a 
programação do Espaço Cultural 
A Próxima Companhia sem 
cobrança de cessão de espaço. 
Serão selecionadas pelo menos 
sete atividades para serem 
realizadas ao longo de 2019 - 
entre março e outubro - buscando 
contemplar coletivos que não 
possuem sede ou que 
desenvolvam seus trabalhos em 
outros territórios da cidade e que 
queiram integrar a programação 

de nossa sede. 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLScobl-Yq-
L_tgydQV3ROBLqLsVBE-
3UG6X6Y8YJWLQ2J2-
7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2v
KPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0
hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY 
 
De abril a outubro. 
Sede d'A Próxima Companhia. 
Rua Barão de Campinas, 529 - Santa 
Cecília. 

 

A PRÓXIMA COMPANHIA 

 
LABORATÓRIO DE 

APRIMORAMENTO II - 
"PALHAÇO E INTERVENÇÃO 

URBANA" 
 
20 vagas | Gratuito. | Livre.  
 

A Próxima Companhia tem o 
prazer em convidar todos e todas 
a se inscreverem no segundo 
módulo dos Laboratórios de 

Aprimoramento. Esta ação faz 
parte Projeto "Tebas Cidade em 
Disputa”.  Estes laboratórios são a 
continuidade e aprofundamento 
das bases de trabalho e pesquisa 
dos integrantes da Próxima 
Companhia. O Laboratório 
"Palhaço e Intervenção Urbana" 
objetiva uma abertura de 
pesquisa d’A Próxima Companhia, 
que em sua trajetória 
experimenta a linguagem do 
palhaço e a relação do artista 
com a cidade no contexto do 
teatro de rua e da intervenção 
em espaços públicos. Destinado às 
pessoas que pesquisam a 
linguagem do palhaço, será uma 
prática de treinamento em 
intervenção com exercícios na 
região sede do grupo, em 
Campos Elíseos, explorando a 
construção de relações em 
ambientes de disputa do centro 
de São Paulo. 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSdqQFSrWH2LHsQr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQFSrWH2LHsQr8pSntW2pbpkCwxaetDU7iKSzEIX8wMA2fQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQFSrWH2LHsQr8pSntW2pbpkCwxaetDU7iKSzEIX8wMA2fQ/viewform
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8pSntW2pbpkCwxaetDU7iKSzEIX
8wMA2fQ/viewform 

 
De 29 de abril a 17 de junho. 
Segundas das 19h às 22h. 
Sede d'A Próxima Companhia. 
Rua Barão de Campinas, 529 - Santa 
Cecília. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
PALESTRA: AS BASES 
INDÍGENAS PARA A 

ANTROPOLOGIA TEATRAL 
 

30 lugares | 120 minutos | Gratuito | 
14 anos. 

 
Nessa palestra, seguida de 
debate, o diretor e pesquisador 
mexicano Jorge Angeles, do 
grupo Teatro Rabinal, falará 
sobre sua pesquisa das essências 
do teatro nativo mexicano, 
partindo de danças e 
manifestações cênicas dos 
indígenas daquela região. 

Dia 06 de abril. Sábado às 20h. 
Sede do Grupo Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
OFICINA DE DANÇA 

MEXICANA NATIVA PARA 
ATORES E OFICINA DE 

TREINAMENTO DE ATORES 
DO GRUPO TEATRO 

RABINAL. 
 

15 lugares | 240 minutos | Gratuito | 
14 anos. 

 
Nestas duas oficinas, realizadas 
em sequência, o grupo Teatro 
Rabinal apresentará as técnicas 
utilizadas para a dança nativa 
mexicana e para seus 
treinamentos de atores. 

 
De 08 a 11 de abril. De segunda a 
quinta-feira às 14h. 
Sede do Grupo Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 



PRÊMIO ZÉ RENATO 
ACONTECE EM ABRIL/2019 

                       

    

                                                   

ESPETÁCULOS 
 

AS TIAS 

 
QUANDO ISMÁLIA 

ENLOUQUECEU 
 
60 min. | Gratuito | Livre. 

 
Poemas de Olavo Bilac, 
Gonçalves Dias, Álvares de 
Azevedo, Casimiro de Abreu e 
outros importantes nomes da 
poesia do século XIX e início do 
XX são levados ao palco pelo 
grupo “As Tias”. Alguns poemas 
tiveram versões musicadas pelo 
compositor Tato Fischer, que 
também acompanha as 
apresentações, executando-as ao 
piano. As atrizes, acompanhadas 
de um músico, interpretam as 
poesias de forma lúdica, ora 
dramatizada, ora cantada, e por 
vezes comicamente. A montagem 
também resgata parte da 

memória de uma época de sonhos 
e anseios ao mesmo tempo em 
que mostra a significativa 
diferença daqueles tempos para 
os dias atuais. 

 
Dia 1º de abril. Segunda às 14h30. 

Biblioteca Affonso Taunay. 

Rua Taquari, 549 – Mooca. 

 
Dia 06 de abril. Quarta às 19h. 

Casa de Cultura Tremembé. 

Rua Maria Amália Lopes Azevedo, 190 - 

Tremembé. 

 
Dia 08 de abril. Segunda às 15h e 

às 20h. 

Centro Cultural Santo Amaro. 

Av. João Dias, 822 - Santo Amaro. 

 
Dia 09 de abril. Terça às 19h. 

Biblioteca José Paulo Paes. 

Largo do Rosário, 20 - Penha de Franca. 

 
Dia 13 de abril. Sábado às 20h. 

Centro Cultural Vila Formosa. 

Av. Renata, 163 - Vila Formosa. 

 

CHÁ E CATÁSTROFE 

 
CHÁ E CATÁSTROFE 

 
50 min. |324 lugares | R$ 20,00 

(interia) 10,00 (meia) | 14 anos. 

 
Uma mulher mais velha revela 
seu segredo, o qual envolve o 
marido e uma faca de cozinha; 
outra mulher desfia suas 
inúmeras razões para ter medo 
de gatos; e outra, mostra o 
bloqueio da depressão: o 
impacto disso sobre outras 
mulheres mais velhas, suas filhas 
e netas, pode ser transformador. 
Apesar da ameaça apocalíptica, 
naquele quintalzinho bucólico, 
elas desafiam com humor a 
escuridão do mundo lá fora. 

 
De 05 de abril a 12 de maio. Sextas 

e sábados às 21h; domingos às 

20h. 

Centro Cultural São Paulo. 

Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso. 
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NÚCLEO CAIXA PRETA 

 
HILDA 

 
90 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
Hilda aborda o drama da vida 
privada e suas afetações 
burguesas no nível da mais franca 
histeria, fazendo surgir no palco 
um tagarelar incessante da mais 
pura neurose, por meio de 
Madame Lemarchand. Na trama, 
a mulher rica e ociosa, que 
delega aos outros a própria vida, 
decide por puro capricho que 
quer ter Hilda como empregada. 
Tanto ela quer e tanto ela pode, 
que sequer precisa consultar 
Hilda, bastando que o marido 
desta (Frank) “feche negócio” com 
a patroa, praticamente leiloando 
a esposa. Ter Hilda passa a ser a 
principal ocupação da madame, 

e a apropriação vai se fazendo 
cada vez mais intrusiva, até ela 
decidir que nem o marido nem os 
filhos de Hilda poderão vê-la 
mais. A própria madame é quem 
dará banho em Hilda, vestirá 
Hilda, cortará os cabelos de 
Hilda, alugará Hilda aos amigos, 
emprestará Hilda ao marido… O 
vampirismo estarrecedor de 
Lemarchand não dá margem 
sequer para que a personagem 
da empregada apareça em 
cena; embora tendo o nome 
obsessivamente repetido ao longo 
da peça, tudo o que soubermos 
de Hilda será dito pelos outros. 

 
De 29 de março a 14 de abril. 

Sextas e sábados às 21h, e 

domingos às 19h. 

Teatro Cacilda Becker 

Rua Tito, 295 - Vila Romana. 

 
De 19 a 21 de abril. Sexta e sábado 

às 21h, e domingo às 19h. 

Teatro Alfredo Mesquita 

Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana. 

 

CIA LETRAS EM CENA 

 
MAU ENCONTRO 

 
70 min. | 100 lugares | R$ 20,00 

(inteira), R$ 10,00 (meia) | 14 anos. 

 
Na montagem um grupo de 
brasileiros privilegiados é 
obrigado a conviver em uma Sala 
Vip de um aeroporto superlotado, 
cujos voos foram paralisados por 
uma enorme tempestade. 

 
De 11 de abril a 31 de maio. 

Quintas e sextas às 20h. 

Espaço Companhia da Revista 

Alameda Nothman, 1135 – Santa Cecília. 
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CIA DA PALAVRA 

 
HOTEL MARIANA 

 
70 min. | 200 lugares | Gratuito | 

12 anos. 

 
Eram quase três e meia da tarde 
de 5 de novembro de 2015, um 
dia quente, como de costume no 
vale do Rio Doce, quando a 
barragem de rejeitos de minérios 
de Fundão, em Mariana-MG, com 
cerca de 55 bilhões de litros de 
lama espessa, rompeu-se sobre os 
distritos de Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo. Depoimentos 
perturbadores e surpreendentes 
são colocados no palco e 
evidenciam a simplicidade de 
pessoas que perderam tudo ou 
quase tudo o que tinham. Da 
criança do grupo escolar ao velho 
de direitos humanos à 
aposentada que escreve poemas, 
somos convidados a escutar os 

sobreviventes que, com suas 
histórias, traçam um panorama 
político, histórico e cultural do 
nosso país. 

 
Dias 19, 20 e 21 de abril. Sexta e 

sábado às 20h; domingo às 19h. 

Teatro Flávio Império. 

Rua Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaíba. 

 

CIA SÃO PAULO 

 
O IMBECIL 

 
60 min. | 270 lugares | R$ 20 

(inteira), R$ 10 (meia) | 12 anos. 

 
Na redação de um jornal de 
grande circulação, um encontro 
inesperado entre dois rivais. Sua 
rivalidade nasce de um 
xingamento público. Seus motivos 
banais os levarão a 
comportamentos cretinos e típicos 
da sociedade onde são amados e 
admirados. 

 
De 04 de abril a 30 de maio. 

Quintas às 21h. 

Teatro Viradalata. 

Rua Apinajés, 1387- Perdizes. 

 

CIA NOZ DE TEATRO 

 
ORAS BOLAS 

 
45 min. | 198 lugares | Gratuito | 

Livre. 

 
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, e 
sugere os primeiros contatos, 
ainda na infância, com as formas 
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mais rudimentares presentes na 
natureza. 

 
De 30 de março a 14 de abril 

(exceto dia 31/03). Sábados e 

domingos às 16h. Sessões extras: 

02 e 11/04 às 14h30 e 09/04 às 

10hs. 

Teatro Cacilda Becker. 

Rua Tito, 295 - Lapa. 

 

PROA - PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS DO ABC 

 
AEROPLANOS 

 
60 min. | Gratuito | 12 anos. 

 
Enquanto relembram o passado e 
discutem questões urgentes do 
presente, Chico (Antonio Petrin) e 
Cristo (Roberto Arduin), velhos 
amigos com mais de 70 anos, são 
surpreendidos por um convite 
inesperado, que poderá 
transformar suas vidas. Esta 

deliciosa comédia, que propõe 
uma delicada reflexão sobre a 
amizade e o envelhecimento, foi 
escrita pelo premiado Carlos 
Gorostiza. 

 
Dia 08 de abril. Segunda às 20h. 

CEU Butantã. 

Rua Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 

1.700/1.870 - Jardim Esmeralda. 

 
Dia 12 de abril. Sexta às 20h. 

CEU Jaguaré. 

Avenida Keikiti Simomoto, 80 – Jaguaré. 

 
Dia 16 de abril. Terça às 19h30. 

CEU Jaçanã. 

Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim 

Guapira. 

 
Dia 26 de abril. Sexta às 21h. 

CEU Sapobemba. 

Rua Manuel Quirino de Mattos, s/n - 

Jardim Sapopemba. 

 
 

CIC PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 
PALAVRA DE STELA 

 
60 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
O espetáculo solo “Palavra de 
Stela” traz para a cena Stela do 
Patrocínio, na figura de autora e 
de personagem. Diagnosticada 
como psicopata e esquizofrênica, 
com um histórico de mais de 30 
anos em instituições psiquiátricas, 
Stela desenvolveu um discurso 
considerado de alto teor poético. 
Seu “falatório”, carregado de 
angustias, retrata a rotina 
manicomial à qual foi submetida 
durante seu isolamento e, 
sobretudo, revela sua visão da 
vida, do mundo e de si mesma.  

 
De 04 a 06 de abril. Quinta às 15h, 

sexta e sábado às 19h. 

CCNJ - Centro de Culturas Negras do 
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Jabaquara. 

Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara. 

 
Dia 16 de abril. Terça às 20h. 

CEU Parque Bristol. 

Rua Professor Artur Primavesi, s/n - 

Parque Bristol. 

 
Dia 17 de abril. Quarta às 19h30. 

Biblioteca Belmonte. 

Rua Paulo Eiró, 525 - Santo Amaro. 

 
Dia 23 de abril. Terça às 15h. 

CEU Vila Rubi. 

Rua Domingos Tarroso, 101 - Vila Rubi. 

 
Dia 24 de abril. Quarta às 19h30. 

CEU São Mateus. 

Rua Curumatim, 201 - Parque Boa 

Esperança. 

 
Dia 25 de abril. Quinta às 15h. 

Biblioteca Nuto Sant´Anna. 

Praça Tenório Aguiar, 32 – Santana. 

 
Dia 26 de abril. Sexta às 19h. 

Biblioteca Hans Christian Andersen. 

Av. Celso Garcia, 4142 – Tatuapé. 

Dia 28 de abril. Domingo às 18h. 

CEU Jaguaré. 

Av. Keikiti Simomoto, 80 – Jaguaré. 
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ESPETÁCULOS 
 

ROBERTA MARTINELLI 
IORIO EPP 

 
DISTOPIA BRASIL 

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

 
Distopia Brasil apresenta, em um 
espetáculo imersivo, uma 
narrativa original inspirada nos 
problemas sociopolíticos 
brasileiros. Desde o início, o 
público é levado a experienciar 
os ritos da República Teocrática 
do Brasil. Em fase de expansão 
da chamada “quarentena”’o 
regime busca inimigos públicos 
para justificar sua guerra. 

 
De 29 de março a 21 de abril. 
Sextas e sábados às 21h; e 
domingos às 20h. 
Centro Cultural São Paulo 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 

ESTER GOES 

 
A ESTRADA DE 

WOLOKOLAMSK 
 
80 min. | 270 lugares | R$20,00 
(inteira) e R$10,00 (meia) | 10 anos. 

 
A circulação de “A Estrada de 
Wolokolamsk”, a Ensaio Geral 
pretende tornar acessíveis, aos 
jovens e ao público em geral, 
temas cruciais para o homem 
contemporâneo, no terreno da 
ética e dos conflitos sociais, 
apresentados por Heiner Müller 
de forma inovadora. No 
conteúdo da obra e na 
renovação da linguagem, Heiner 
Müller é considerado um dos 
mais importantes dramaturgos 
do teatro contemporâneo. 
Buscamos dar acesso e ampliar 
a formação de plateias nas 
diferentes regiões da cidade, 
certos de que a identificação 

com a obra cênica é uma 
possibilidade de todos.  

 
De 06 a 14 de abril. Sábados e 
domingos às 19h. 
Teatro Viradalata 
Rua Apinajés, 1387 - Sumaré. 

 
CIA GUFA DE TEATRO 

 
EU EM TI – RETRATOS / UM 
DOCUMENTÁRIO CÊNICO 

 
50 min.| Gratuito | 14 anos. 

 
Em 15 de fevereiro de 2017, 
Dandara dos Santos foi 
covardemente espancada com 
socos, chutes, pauladas e 
carregada em um carrinho de 
mão pela rua, enquanto era 
agredida brutalmente até a 
morte, pelo fato de existir. 

 
Dia 13 de abril. Sábado às 20h. 
Casa Florescer 
Rua Prates, 1101 - Bom Retiro. 
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Dia 14 de abril. Domingo às 19h. 
Casa de Cultura do Itaim Paulista 
Rua Monte Camberela, 490 - Vila Silva 
Teles. 

 
Dia 20 de abril. Sábado às 20h. 
Centro Cultural Brasilândia 
Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - 
Brasilândia. 

 
Dia 21 de abril. Domingo às 19h. 
Casa de Cultura Butantã 
Rua Avenida Junta Mizumoto, 13 - Jardim 
Peri. 

 
Dia 27 de abril. Sábado às 20h. 
Casa de Cultura de São Mateus 
Rua Monte Mandirá, 40 - São Mateus. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA DE TEATRO HELIÓPOLIS 

 
(IN)JUSTIÇA 
 
90 min. | 60 lugares. |Pague quanto 
puder. | 14 anos. 

 
“(IN)JUSTIÇA” é um ensaio cênico, 
guiado pela indagação ‘o que os 
veredictos não revelam?’, que 
reflete sobre aspectos do sistema 
jurídico brasileiro. Para tanto, 
conta a história do jovem Cerol 
que, involuntariamente, pratica um 
crime. A partir daí, surgem 
diversas concepções sobre o que 
é justiça, seja a praticada pelo 
judiciário ou aquela sentenciada 
pela sociedade. 

 
De 25 de janeiro a 19 de maio, 
sextas e sábados às 20h; domingos 
às 19h. 
Casa de Teatro Maria José de Carvalho. 
Rua Silva Bueno, 1533 - Ipiranga. 

COMMUNE  
COLETIVO TEATRAL 

 
NA CAMA COM MOLIÈRE 
 
80 min. | 99 lugares. |R$ 30,00 
(inteira) e R$ 15,00 (meia). | 12 anos. 

 
Inspirada na peça “O Doente 
Imaginário” de Molière, a 
comédia se passa em um hospital 
e narra as peripécias de Aragão, 
um velho hipocondríaco que é 
enganado pelo seu médico, Dr. 
Boa Morte, que alimenta suas 
doenças imaginárias. Além disso, 
sua esposa é a interesseira Beline 
e ele sonha casar sua filha 
Angélica com o filho do Dr. Boa 
Morte – só para ter um médico na 
família. 

 
De 09 de fevereiro a 21 de abril, 
sextas e sábados às 21h; domingos 
às 20h. 
Teatro Commune. 
Rua da Consolação, 1218 – Consolação. 

GRUPO PASSÁRGADA 

 
MOINHOS E CARROSSÉIS 
 
60 min. | 438 lugares. |Gratuito. | 
Livre. 

 
Espetáculo teatral infanto-juvenil 
“Moinhos e Carrosséis” é uma 
obra de ficção científica e se 
passa em um ano qualquer do 
futuro. P. e F. são dois 
personagens que juntos com outros 
visitantes, fazem uma viagem 
para visitar um museu com figuras 
do passado. Eles caminham por 
uma pista flutuante e não podem 
tocar nas figuras, sair fora da 
pista nem do roteiro programado. 
São figuras espalhadas por doze 
galerias, no entanto, o roteiro de 
visita é fortemente controlado por 
um Sistema de Segurança que 
está em todos os lugares e tem 
completo domínio sobre a ação 
dos visitantes. P. e F., atraídos por 
uma melodia, penetram numa 
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galeria desconhecida e 
descobrem outras figuras que 
provocam sensações e despertam 
sentimentos que têm um profundo 
significado para a sobrevivência 
da espécie humana. 

 
De 31 de março a 21 de abril, 
sábados e domingos às 16h. 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino. 

 

TABLADO DE ARRUAR 

 
PORNOTEOBRASIL 
 
90 min. | 30 lugares. | Gratuito. |18 
anos. 

 
Nova montagem do grupo 
Tablado de Arruar, com direção 
de Clayton Mariano, faz crítica 
ao contexto democrático 
brasileiro atual. Em um espaço de 
destruição e catástrofe, um grupo 
de pessoas procura reorganizar 
as memórias sobre fatos que as 

levaram à situação atual, 
tentando encontrar uma resposta 
em suas próprias memórias. 
 
De 21 de fevereiro a 06 de abril, 
quintas e sextas às 20h e sábados 
às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

NÚCLEO EXPERIMENTAL 

 
LEMBRO TODO DIA DE VOCÊ 
 
120 min. | 400 lugares | R$ 20,00 | 
16 anos. 

 
Thiago é um jovem que se 
descobre soropositivo aos 20 
anos e, para aprender a 
conviver com o HIV, precisa antes 
passar por um acerto de contas 
consigo mesmo. “Lembro todo dia 
de você” é um musical inédito 
que faz um retrato realista e 
contemporâneo do HIV, 
colocando em questão muito do 
que se conhece sobre o assunto. 

De 30 de março a 21 de abril, 
sábados às 21h e domingos às 19h.  
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino. 

 
EU SEI EXATAMENTE COMO 
VOCÊ SE SENTE 
 
100 min. | 400 lugares. | R$ 20,00. | 
14 anos. 

 
A partir dos textos “Onde está o 
amor?”, “É pra isso que servem 
os amigos”, “O que você vai 
fazer?”, “Improvável” e “O meu 
amor é forte assim”, do 
dramaturgo britânico Neil 
Barlett, a peça cria uma colcha 
de depoimentos do próprio autor 
sobre o que é ser homossexual 
na sociedade contemporânea. 
São discutidos temas como o 
medo da homofobia, o desejo e 
a necessidade de uniões 
afetivas, o relacionamento entre 
pais e filhos, a coragem de lutar 
pelos direitos dos LGBTs e o 
estigma do HIV. 
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De 28 de março a 19 de abril, 
quintas e sextas às 21h.  
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino. 

 

VELHA COMPANHIA 

 
VALÉRIA E OS PÁSSAROS 
 
100 min. | 30 lugares. | Gratuito - 
reservas pelo whatsApp (11) 98 
6911627 e outra parte dos ingressos 
distribuída 1 hora antes do espetáculo 

na bilheteria |12 anos. 

 
A reestreia do espetáculo marca 
a inauguração da Zona Franca, 
nova sede da Velha Companhia, 
que em 2018 estava em 
construção e funcionando de 
forma experimental. Agora a 
temporada gratuita de Valéria e 
os Pássaros marca a inauguração 
oficial do espaço. 
De 23 de março a 19 de maio, 
sábados e domingos às 20h. 
Zona Franca. 
Rua Almirante Marques de Leão, 378 - Bela 
Vista. 

ESTUDO DE CENA 

 
UTOPIA DA MEMÓRIA 
 
90 min. | 40 lugares. | Gratuito. | 12 
anos. 

 
“Utopia da Memória” poderia ser 
um caderno de anotações, 
fragmentos de memória de quem 
pisa a terra e não representa 
apenas uma pessoa. Em nossa 
caminhada, encontramos muita 
gente! Muitos ocupam terra, 
outras disputam ideias e 
imaginários; tem gente que 
constrói a soberania popular na 
mineração; tem gente, muita 
gente, em becos e vielas, em 
beiras de estrada, muita gente 
que luta contra a invasão de 
nossos direitos. Em comunhão, 
preparamos o terreno, 
ascendemos fogueiras e refletores 
para celebrar a vida e morte da 
memória de luta do passado que 
virá. 

De 29 de março a 27 de abril, 
quintas e sextas às 20h; sábados às 
18h (sexta-feira - 19/04 - às 18h). 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

GRUPO PANDORA DE 
TEATRO 

 
COMUM 

 
110 min. | 100 lugares | Pague 
quanto puder| 12 anos. 

 
Três histórias ligadas à 
descoberta de uma vala comum 
clandestina criada no período da 
Ditadura Militar Brasileira. A 
busca de um filho por informações 
de seus pais desaparecidos 
políticos. O dilema de dois 
coveiros encarregados da criação 
de uma vala. Uma jovem 
estudante que se aproxima do 
ativismo político. 1970/1990 
épocas distintas se entrelaçam nos 
fragmentos dessas histórias e 
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evidenciam causas e 
consequências. Espetáculo 
inspirado na história da vala 
comum do Cemitério Dom Bosco 
no bairro de Perus em São Paulo. 

 
05 e 06 de abril, sexta às 20h e 
sábado às 19h. 
Galpão do Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília. 

 
NOMES PARA FURACÕES 
 
95 min. | 100 lugares | Pague 
quanto puder. | Livre. 

 
Em uma cidade devastada pela 
guerra, Alice busca formas de 
salvar seu pai e de escaparem 
com vida da destruição. Em um 
looping temporal, exploram 
possibilidades de sobrevivência 
enquanto dois soldados tentam 
cumprir sua missão. “Nomes para 
Furacões” é um jogo cênico 
fragmentado, dinâmico e poético, 
um delírio sobre a crise 
humanitária de nosso tempo. 

12 e 13 de abril, sexta às 20h e 
sábado às 19h. 
Galpão do Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília. 

 
RICARDO III NÃO TERÁ 
LUGAR OU CENAS DA VIDA 
DE MEIERHOLD 
 
80 min. | 100 lugares. | Pague 
quanto puder. | Livre. 

 
Um fuzilamento. Um ensaio de 
teatro. Um casal que conversa 
sobre a vida. Um filho que nasce. 
Uma peça censurada. Uma visita 
inesperada. Um chefe de Estado 
que prepara uma refeição aos 
artistas. Alguém que bate na 
porta. Um ator com medo de 
interpretar o tirano “Ricardo III”. 
Dramaturgia de Matéi Visniec 
inspirada no último pesadelo do 
encenador russo Vsévolod 
Meierhold antes de ser 
assassinado na prisão em 1940 
por ordem do Generalíssimo, a 

peça trata da censura política, da 
vida de Meierhold e da força do 
teatro. 

 
19 e 20 de abril, sexta às 20h e 
sábado às 19h. 
Galpão do Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília. 

 
RELICÁRIO DE CONCRETO 
 
75 min. | 100 lugares. | Pague 
quanto puder. | Livre. 

 
Espetáculo inspirado nas 
memórias dos trabalhadores da 
Fábrica de Cimento Portland 
Perus e na Greve dos Queixadas. 
Um jovem procura emprego em 
uma fábrica, vê-se enredado por 
uma atmosfera de sonho e 
memória, onde cenas de um 
passado não muito distante irão 
misturar-se as suas angústias e 
preocupações modernas. Passado 
e presente apresentam-se em uma 
única trajetória lírica e poética, na 
qual a dualidade 
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Queixada/Pelego é extrapolada 
em cenas e fragmentos de uma 
complexa rede de relações. 

 
26 e 27 de abril, sexta às 20h e 
sábado às 19h. 
Galpão do Folias 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília 

 

CIA TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
O TEMPO E O CÃO - 
DOCUMENTÁRIO CÊNICO DE 
PEQUENAS MEMÓRIAS 
DA CIDADE 
 
 
90 min. |40 lugares | Gratuito | 12 
anos. 

 
A encenação final do projeto "O 
Tempo e o Cão" convida o 
espectador a conhecer quatro 
histórias (relatos) sobre animais 
que retratam a relação do homem 
- e da mulher - com a cidade. 

De 05 de abril a 11 de maio, sextas 
e sábados às 17h30 (distribuição de 
ingressos a partir das 16h30). 
Vila Itororó Canteiro Aberto. 
Rua Pedroso, 238 - Bela Vista. 

 
CÔMODO SALA DO 
CORREDOR MARIA JOSÉ - 
DOCUMENTÁRIO CÊNICO DE 
PEQUENAS MEMÓRIAS 
 
90 min. |20 lugares. | Gratuito 
(mediante reserva peço whatsApp 11 

- 99485-7504). | Livre. 

 
A encenação é resultado da 
oficina "Tempo e Cidade - a Casa 
como Espaço de Memória". 
Participam dessa encenação 
artistas do núcleo de pesquisa da 
oficina e integrantes da Cia. 

 
Dias 07 e 14 de abril, domingos às 
17h e às 20h. 
Casa do Teatro Documentário. 
Rua Maria José, 140 - Bela Vista. 
 
 

REFINARIA TEATRAL 

 
DULCE SODOMA 

 
80 min. |30 lugares | Pague quanto 
puder | 12 anos. 

 
É um trabalho que apresenta o 
poder usando como recurso a 
metáfora da família. A submissão 
e o poder são situações que estão 
presentes há séculos. Doce 
Sodoma traz esses signos por 
meio das memórias de uma 
família que, após sua decadência 
decorrente da violência e da 
instabilidade, encontrou uma única 
maneira de sentir a vida: referir-
se ao passado. “Carta ao Pai”, 
de Franz Kafka, é o principal 
intertexto. O espectador sempre 
testemunha o medo constante que 
um pai de família impôs à sua 
esposa e filha (a primeira e 
quinta essência da submissão). O 
que simbolizou o poder e o 
respeito foi conquistado por maus 
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tratos, que, ao longo do tempo, 
desaparecerá e a queda será 
fatal. 

 
Dia 11 de abril, quinta às 21h. 
Sede da Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 
ACTUM 
 
80 min. |30 lugares. | Pague quanto 
puder. | 12 anos. 

 
A partir do livro “Fragmentos do 
discurso amoroso” de Roland 
Barthes, o trabalho tem um 
caráter que condensa a biografia 
de qualquer pessoa, entendida 
como histórias de relações, 
pretensões amorosas, amores, 
separações e duelos. “Actum” é a 
palavra com a qual a 
personagem identifica sua 
tentativa permanente de 
aproximar-se minimamente do 
objeto amado e que, pela 
própria natureza do amor, 
permanece sempre distante. A 

personagem usa o que sabe sobre 
o amor para entender o que 
representa. Por fim, de forma 
surpreendente, descobre que 
amor é uma anomalia, e essa 
anomalia se mostra em diversos e 
pequenos atos. Amar é um ato! 

 
Dia 12 de abril, sexta às 21h. 
Sede da Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 
TOCA LA TIERRA 
 
80 min. |30 lugares. | Pague quanto 
puder. | 12 anos. 

 
A obra estreou no ano de 1990 e, 
desde, então continua a ser 
representada regularmente, 
completando 27 anos de 
apresentações em diversas 
cidades do México, nos E. U. A. e 
na Alemanha. Com base no livro 
de T.C. Mc Luhan, “Toca la 
Tierra”, o espetáculo reúne 
diferentes momentos poéticos que 
refletem a visão indígena da 

terra e da vida humana nela. 
Trata-se de um monólogo que 
vem refletir o homem como parte 
da natureza - e não dono dela. 

 
Dias 13 e 14 de abril, sábado às 21h 
e domingo às 18h. 
Sede da Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA LÚDICA 

 
IMERSÃO ARTÍSTICA MULTIPLA: 
A UTOPIA  
NA ERA DA INCERTEZA 

 
50 lugares. |120 min. | Gratuito. | 
12 anos.  

 
O projeto “A Utopia na Era da 
Incerteza” retrata o caráter 
utópico/distópico na cidade de 
São Paulo, convidando o público 
a uma imersão artística múltipla, 
numa instalação cenográfica, a 
qual está dividida em 4 áreas 
nomeadas de “zonas”: Zona 
Externa (ZE), Zona Intermediária 
(ZI), Zona Interna (Zin) e Zona 
Geral (ZG), em que se 
amalgamam elementos da 
linguagem do teatro com as artes 
visuais. Na instalação, o público 
vivencia 4 atividades: experiência 
sensorial artística de distopia 

(jogo distópico), experiência 
sensorial artística de utopia (jogo 
utópico) e espetáculo teatral 
“Utopia em uma noite de inverno”, 
finalizando o percurso na Ágora 
Contemporânea, onde o público 
poderá, além de observar todos 
os vestígios do percurso e da 
encenação, como se participasse 
de um “descortinamento do 
espaço/tempo, manifestar-se, 
expressar ou ressignificar as 
impressões sobre a sua trajetória 
na instalação e sobre a 
experiência vivenciada. Para isso, 
terá à disposição um microfone 
aberto, cartolinas, canetas 
coloridas, argila, livros, 
instrumentos musicais e outros 
materiais. 

 
De 20 de março a 05 de setembro 
(exceto nos dias 13/4, 27/4, 11/5, 
25/5, 8/6, 22/6, 29/6, 13/7, 25/07, 
27/7, 10/8, 24/8 e 31/8). Terças, 
quartas e quintas às 14h (aberta 
para turmas de escolas e para o 
público em geral, com idade acima 

de 12 anos); sábados às 18h (aberta 
para o público em geral, acima de 
12 anos.) 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guiacurus,1100 - Lapa. 

 

GRUPO PANDORA DE 
TEATRO 

 
LEITURA DRAMÁTICA: 
URSOS POLARES HIBERNAM 
NO INVERNO NUCLEAR? 
 

100 lugares. | 100 minutos. | Pague 
quanto puder. | Livre. 

 
Em uma nação inteiramente 
devastada por ataques nucleares, 
sua população consegue 
sobreviver em abrigos 
subterrâneos, financiados a 
preços populares por uma 
parceria público-privada. O 
conflito segue por décadas e toda 
uma geração nasce e cresce 
debaixo da terra, produzindo 
tecnologia para que seu país 
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possa se reerguer e expulsar o 
exército de robôs inimigo. Até que 
um dia, Laika, uma moradora do 
Abrigo Nova Esperança, recebe 
uma estranha mensagem de cima, 
que atiça sua curiosidade sobre a 
superfície, o passado e a guerra. 
Mal desconfia ela que em breve 
deverá escapar do subterrâneo e 
encarar o estado em que se 
encontra o mundo. 

 
25 de abril, quinta às 20h. 
Galpão do Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília. 

 

CIA TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
ENSAIO ABERTO - O TEMPO 
E O CÃO: CANTEIRO 
ABERTO 
 
70 min. |40 lugares. | Gratuito 
(mediante reserva no whatsapp 11 - 
99110-3478). | 12 anos. 

 

“O Tempo e o Cão: Canteiro 
Aberto” é uma ação que em si se 
constituí num ato artístico, no qual 
é apresentado à plateia cenas da 
encenação "O Tempo e o Cão". 
Durante a apresentação, os 
espectadores, agora assumindo o 
papel de coautores do discurso, 
serão convidados a problematizar 
e a interferir nas cenas. 

 
Dias 02 de abril e 07 de maio, terça 
e quinta às 16h30. 
Vila Itororó Canteiro Aberto. 
Rua Pedroso, 238 - Bela Vista. 

 

CIA TRIPTAL 

 
PALESTRA 
A POÉTICA DO CÁRCERE 
PALESTRANTE 
GIH TRAJANO 
 
180 min. |100 lugares. | Gratuito. | 
16 anos. 

 

Depois de provocar o público, Gih 
conta aos participantes sua 
trajetória e experiências, a seguir 
convida o público a participar da 
cena. Sempre pede um tema à 
plateia para fazer poesia. Com 
isso, consegue dar voz e 
sentimento as dores cotidianas. 
Gih Trajano conheceu a poesia 
ainda dentro do Sistema 
Penitenciário participando 
semanalmente do Sarau Asas 
Abertas. Foi assim que descobriu 
seu talento para a improvisação e 
a declamação. Hoje, apenas três 
anos depois, já publicou em três 
coletâneas poéticas, já participou 
de diversas palestras, mesas e 
debates sobre Literatura no 
Cárcere, e é bicampeã do Slam 
do Grito. 

 
Dia 04 de abril, quinta das 18h às 
21h. 
Oficina Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
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CIA TRIPTAL 

 
PALESTRA 
JUSTIÇA SEM MUROS 
PALESTRANTE 
ITTC - INSTITUTO TERRA, 
TRABALHO E CIDADANIA 
 
180 min. |100 lugares. | Gratuito. | 
16 anos. 

 
O Programa Justiça Sem Muros 
tem como objetivo produzir 
informações e fomentar o debate 
público para contribuir com a 
redução do encarceramento no 
Brasil. Com especial atenção às 
mulheres em situação de prisão, o 
Programa monitora o sistema de 
justiça criminal, mapeia os 
movimentos legislativos que 
impactam os direitos no cárcere e 
produz pesquisa e informações 
para fomentar o debate em prol 
da redução do encarceramento 
feminino no Brasil. 

Dia 11 de abril, quinta das 18h às 
21h. 
Oficina Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

 

A PRÓXIMA COMPANHIA 

 
RESIDÊNCIA PARA GRUPOS 

 
Gratuito. | Livre.  
 

A Próxima Companhia receberá 
algumas propostas de 
espetáculos, ensaios e atividades 
de coletivos e artistas 
independentes para compor a 
programação do Espaço Cultural 
A Próxima Companhia sem 
cobrança de cessão de espaço. 
Serão selecionadas pelo menos 
sete atividades para serem 
realizadas ao longo de 2019 - 
entre março e outubro - buscando 
contemplar coletivos que não 
possuem sede ou que 
desenvolvam seus trabalhos em 
outros territórios da cidade e que 
queiram integrar a programação 

de nossa sede. 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLScobl-Yq-
L_tgydQV3ROBLqLsVBE-
3UG6X6Y8YJWLQ2J2-
7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2v
KPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0
hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY 
 
De abril a outubro. 
Sede d'A Próxima Companhia. 
Rua Barão de Campinas, 529 - Santa 
Cecília. 

 
LABORATÓRIO DE 
APRIMORAMENTO II - 
"PALHAÇO E INTERVENÇÃO 
URBANA" 
 
20 vagas. | Gratuito. | Livre.  
 

A Próxima Companhia tem o 
prazer em convidar todos e todas 
a se inscreverem no segundo 
módulo dos Laboratórios de 
Aprimoramento. Esta ação faz 
parte Projeto "Tebas Cidade em 
Disputa”.  Estes laboratórios são a 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobl-Yq-L_tgydQV3ROBLqLsVBE-3UG6X6Y8YJWLQ2J2-7oA/viewform?fbclid=IwAR0gZ2vKPIyd0FKHTaHsechZ769nPz_Zto0hb_5CkPsMg4WQbbvi6-flbYY
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continuidade e aprofundamento 
das bases de trabalho e pesquisa 
dos integrantes da Próxima 
Companhia. O Laboratório 
"Palhaço e Intervenção Urbana" 
objetiva uma abertura de 
pesquisa d’A Próxima Companhia, 
que em sua trajetória 
experimenta a linguagem do 
palhaço e a relação do artista 
com a cidade no contexto do 
teatro de rua e da intervenção 
em espaços públicos. Destinado às 
pessoas que pesquisam a 
linguagem do palhaço, será uma 
prática de treinamento em 
intervenção com exercícios na 
região sede do grupo, em 
Campos Elíseos, explorando a 
construção de relações em 
ambientes de disputa do centro 
de São Paulo. 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSdqQFSrWH2LHsQr
8pSntW2pbpkCwxaetDU7iKSzEIX
8wMA2fQ/viewform 

 

De 29 de abril a 17 de junho, 
segundas das 19h às 22h. 
Sede d'A Próxima Companhia. 
Rua Barão de Campinas, 529 - Santa 
Cecília. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
PALESTRA: AS BASES 
INDÍGENAS PARA A 
ANTROPOLOGIA TEATRAL 
 

30 lugares. | 120 minutos. | Gratuito. 
| 14 anos. 

 
Nessa palestra, seguida de 
debate, o diretor e pesquisador 
mexicano Jorge Angeles, do 
grupo Teatro Rabinal, falará 
sobre sua pesquisa das essências 
do teatro nativo mexicano, 
partindo de danças e 
manifestações cênicas dos 
indígenas daquela região. 
 
Dia 06 de abril. Sábado às 20h. 
Sede do Grupo Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

OFICINA DE DANÇA 
MEXICANA NATIVA PARA 
ATORES E OFICINA DE 
TREINAMENTO DE ATORES 
DO GRUPO TEATRO 
RABINAL. 
 

15 lugares | 240 minutos | Gratuito | 
14 anos. 

 
Nestas duas oficinas, realizadas 
em sequência, o grupo Teatro 
Rabinal apresentará as técnicas 
utilizadas para a dança nativa 
mexicana e para seus 
treinamentos de atores. 

 
De 08 a 11 de abril, de segunda a 
quinta-feira às 14h. 
Sede do Grupo Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQFSrWH2LHsQr8pSntW2pbpkCwxaetDU7iKSzEIX8wMA2fQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQFSrWH2LHsQr8pSntW2pbpkCwxaetDU7iKSzEIX8wMA2fQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQFSrWH2LHsQr8pSntW2pbpkCwxaetDU7iKSzEIX8wMA2fQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQFSrWH2LHsQr8pSntW2pbpkCwxaetDU7iKSzEIX8wMA2fQ/viewform
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ESPETÁCULOS 
 

AS TIAS 

 
QUANDO ISMÁLIA 

ENLOUQUECEU 
 
60 min. | Gratuito. | Livre. 

 
Poemas de Olavo Bilac, 
Gonçalves Dias, Álvares de 
Azevedo, Casimiro de Abreu e 
outros importantes nomes da 
poesia do século XIX e início do 
XX são levados ao palco pelo 
grupo “As Tias”. Alguns poemas 
tiveram versões musicadas pelo 
compositor Tato Fischer, que 
também acompanha as 
apresentações, executando-as ao 
piano. As atrizes, acompanhadas 
de um músico, interpretam as 
poesias de forma lúdica, ora 
dramatizada, ora cantada, e por 
vezes comicamente. A montagem 
também resgata parte da 

memória de uma época de sonhos 
e anseios ao mesmo tempo em 
que mostra a significativa 
diferença daqueles tempos para 
os dias atuais. 

 
Dia 1 de abril, Eegunda às 14h30. 

Biblioteca Affonso Taunay. 

Rua Taquari, 549 – Mooca. 

 
Dia 06 de abril, quarta às 19h. 

Casa de Cultura Tremembé. 

Rua Maria Amália Lopes Azevedo, 190 - 

Tremembé. 

 
Dia 08 de abril, segunda às 15h e 

às 20h. 

Centro Cultural Santo Amaro. 

Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro. 

 
Dia 09 de abril, terça às 19h. 

Biblioteca José Paulo Paes. 

Largo do Rosário, 20 - Penha de Franca. 

 
Dia 13 de abril, sábado às 20h. 

Centro Cultural Vila Formosa. 

Avenida Renata, 163 - Vila Formosa. 

 

SCENA PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 
CHÁ E CATÁSTROFE 

 
50 min. |324 lugares. | R$ 20,00 

(interia) e 10,00 (meia). | 14 anos. 

 
Uma mulher mais velha revela 
seu segredo, o qual envolve o 
marido e uma faca de cozinha; 
outra mulher desfia suas 
inúmeras razões para ter medo 
de gatos; e outra, mostra o 
bloqueio da depressão: o 
impacto disso sobre outras 
mulheres mais velhas, suas filhas 
e netas, pode ser transformador. 
Apesar da ameaça apocalíptica, 
naquele quintalzinho bucólico, 
elas desafiam com humor a 
escuridão do mundo lá fora. 
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De 05 de abril a 12 de maio, sextas 

e sábados às 21h; domingos às 

20h. 

Centro Cultural São Paulo. 

Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso. 

 

NÚCLEO CAIXA PRETA 

 
HILDA 

 
90 min. | Gratuito. | 14 anos. 

 
Hilda aborda o drama da vida 
privada e suas afetações 
burguesas no nível da mais franca 
histeria, fazendo surgir no palco 
um tagarelar incessante da mais 
pura neurose, por meio de 
Madame Lemarchand. Na trama, 
a mulher rica e ociosa, que 
delega aos outros a própria vida, 
decide por puro capricho que 
quer ter Hilda como empregada. 
Tanto ela quer e tanto ela pode, 
que sequer precisa consultar 

Hilda, bastando que o marido 
desta (Frank) “feche negócio” com 
a patroa, praticamente leiloando 
a esposa. Ter Hilda passa a ser a 
principal ocupação da madame, 
e a apropriação vai se fazendo 
cada vez mais intrusiva, até ela 
decidir que nem o marido nem os 
filhos de Hilda poderão vê-la 
mais. A própria madame é quem 
dará banho em Hilda, vestirá 
Hilda, cortará os cabelos de 
Hilda, alugará Hilda aos amigos, 
emprestará Hilda ao marido… O 
vampirismo estarrecedor de 
Lemarchand não dá margem 
sequer para que a personagem 
da empregada apareça em 
cena; embora tendo o nome 
obsessivamente repetido ao longo 
da peça, tudo o que soubermos 
de Hilda será dito pelos outros. 

 
 
 
 

De 29 de março a 14 de abril, 

sextas e sábados às 21h;  

domingos às 19h. 

Teatro Cacilda Becker. 

Rua Tito, 295 - Vila Romana. 

 
De 19 a 21 de abril, sexta e sábado 

às 21h, domingo às 19h. 

Teatro Alfredo Mesquita. 

Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana. 

 

CIA LETRAS EM CENA 

 
MAU ENCONTRO 

 
70 min. | 100 lugares. | R$ 20,00 

(inteira) e R$ 10,00 (meia). | 14 

anos. 

 
Na montagem um grupo de 
brasileiros privilegiados é 
obrigado a conviver em uma Sala 
Vip de um aeroporto superlotado, 
cujos voos foram paralisados por 
uma enorme tempestade. 
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De 11 de abril a 31 de maio, 

quintas e sextas às 20h. 

Espaço Companhia da Revista. 

Alameda Nothman, 1135 – Santa Cecília. 

 

CIA DA PALAVRA 

 
HOTEL MARIANA 

 
70 min. | 200 lugares. | Gratuito. | 

12 anos. 

 
Eram quase três e meia da tarde 
de 5 de novembro de 2015, um 
dia quente, como de costume no 
vale do Rio Doce, quando a 
barragem de rejeitos de minérios 
de Fundão, em Mariana-MG, com 
cerca de 55 bilhões de litros de 
lama espessa, rompeu-se sobre os 
distritos de Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo. Depoimentos 
perturbadores e surpreendentes 
são colocados no palco e 
evidenciam a simplicidade de 
pessoas que perderam tudo ou 
quase tudo o que tinham. Da 

criança do grupo escolar ao velho 
de direitos humanos à 
aposentada que escreve poemas, 
somos convidados a escutar os 
sobreviventes que, com suas 
histórias, traçam um panorama 
político, histórico e cultural do 
nosso país. 

 
Dias 19, 20 e 21 de abril, sexta e 

sábado às 20h; domingo às 19h. 

Teatro Flávio Império. 

Rua Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaíba. 

 

CIA SÃO PAULO 

 
O IMBECIL 

 
60 min. | 270 lugares. | R$ 20 

(inteira) e R$ 10 (meia). | 12 anos. 

 
Na redação de um jornal de 
grande circulação, um encontro 
inesperado entre dois rivais. Sua 
rivalidade nasce de um 

xingamento público. Seus motivos 
banais os levarão a 
comportamentos cretinos e típicos 
da sociedade onde são amados e 
admirados. 

 
De 04 de abril a 30 de maio, 

quintas às 21h. 

Teatro Viradalata. 

Rua Apinajés, 1387- Perdizes. 

 

CIA NOZ DE TEATRO 

 
ORAS BOLAS 

 
45 min. | 198 lugares. | Gratuito | 

Livre. 

 
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 
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apresenta um universo de bolas 
de todos os tipos: animadas, 
figurinos, e também na luz, e 
sugere os primeiros contatos, 
ainda na infância, com as formas 
mais rudimentares presentes na 
natureza. 

 
De 30 de março a 14 de abril 

(exceto dia 31/03), sábados e 

domingos às 16h. Sessões extras: 

02 e 11/04 às 14h30 e 09/04 às 

10hs. 

Teatro Cacilda Becker. 

Rua Tito, 295 - Lapa. 
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ESPETÁCULOS 
 

PEQUENO ATO 

 
DISTOPIA BRASIL 

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

 
Distopia Brasil apresenta, em um 
espetáculo imersivo, uma 
narrativa original inspirada nos 
problemas sociopolíticos 
brasileiros. Desde o início, o 
público é levado a experienciar 
os ritos da República Teocrática 
do Brasil. Em fase de expansão 
da chamada “quarentena”’o 
regime busca inimigos públicos 
para justificar sua guerra. 

 
De 29 de março a 21 de abril, 
sextas e sábados às 21h;  
domingos às 20h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 
 

ESTER GOES 

 
A ESTRADA DE 

WOLOKOLAMSK 
 
80 min. | 270 lugares. | R$20,00 
(inteira) e R$10,00 (meia). | 10 
anos. 

 
A circulação de “A Estrada de 
Wolokolamsk”, a Ensaio Geral 
pretende tornar acessíveis, aos 
jovens e ao público em geral, 
temas cruciais para o homem 
contemporâneo, no terreno da 
ética e dos conflitos sociais, 
apresentados por Heiner Müller 
de forma inovadora. No 
conteúdo da obra e na 
renovação da linguagem, Heiner 
Müller é considerado um dos 
mais importantes dramaturgos 
do teatro contemporâneo. 
Buscamos dar acesso e ampliar 
a formação de plateias nas 
diferentes regiões da cidade, 
certos de que a identificação 

com a obra cênica é uma 
possibilidade de todos.  

 
De 06 a 14 de abril, sábados e 
domingos às 19h. 
Teatro Viradalata. 
Rua Apinajés, 1387 - Sumaré. 

 
CIA GUFA DE TEATRO 

 
EU EM TI – RETRATOS / UM 
DOCUMENTÁRIO CÊNICO 

 
50 min.| Gratuito. | 14 anos. 

 
Em 15 de fevereiro de 2017, 
Dandara dos Santos foi 
covardemente espancada com 
socos, chutes, pauladas e 
carregada em um carrinho de 
mão pela rua, enquanto era 
agredida brutalmente até a 
morte, pelo fato de existir. 

 
Dia 13 de abril, sábado às 20h. 
Casa Florescer. 
Rua Prates, 1101 - Bom Retiro. 

 



PRÊMIO CLEYDE YÁCONIS 
ACONTECE EM ABRIL/2019 

                       
    

                                                   

Dia 14 de abril, domingo às 19h. 
Casa de Cultura do Itaim Paulista. 
Rua Monte Camberela, 490 - Vila Silva 
Teles. 

 
Dia 20 de abril, sábado às 20h. 
Centro Cultural Brasilândia. 
Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - 
Brasilândia. 

 
Dia 21 de abril, domingo às 19h. 
Casa de Cultura Butantã. 
Rua Avenida Junta Mizumoto, 13 - Jardim 
Peri. 

 
Dia 27 de abril, sábado às 20h. 
Casa de Cultura de São Mateus. 
Rua Monte Mandirá, 40 - São Mateus. 
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ESPETÁCULOS 
 

JORGE GARCIA 
COMPANHIA DE DANÇA 

 
PLANO SEQUÊNCIA / TAKE 
2  
 

60 min.| 14 anos. | Gratuito. | 70  
pesoas 

 
Plano Sequência / Take 2” se 
situa na intersecção entre ato, 
performance, espetáculo de 
dança e gravação de filme. Essa 
forma de fusão de linguagens 
aponta para um campo ainda 
pouco explorado. A dramaturgia 
se dá pela vivência no espaço, 
pela utilização das técnicas que 
permeiam a dança e o cinema e 
pelo desejo intuitivo de registro. 
Em cena, oito intérpretes 
dançam, filmam, operam 
equipamentos e apoiam-se 
mutuamente na construção do 
acontecimento. O público pode 

assistir, em tempo real, a 
gravação de um filme em plano 
sequência (sem cortes), cujas 
cenas se encadeiam fluidamente 
e estão baseadas em 
coreografias, jogos cênicos e 
improvisações orientadas.  
“Plano Sequëncia / Take 2” é 
um convite a mergulhar no 
interior dos mecanismos que 
sustentam a ficção, e se 
reconhecer, coletivamente, como 
parte de um plano maior de 
eventos. “No processo artesanal 
deste acontecimento, o erro, a 
precariedade, a solução e a 
dissolução de questões são 
matéria base para a criação. Ao 
utilizarmos a manipulação da 
câmera como gatilho 
disparador, percebemos as 
forças coreográficas que regem 
a execução de um plano, que na 
linguagem do cinema 
corresponde a um intervalo de 
tempo em que um quadro - uma 
imagem - permanece sendo 

captado”, afirma Jorge Garcia, 
diretor da Companhia. 
 
De 9 a 17 de abril, ás terças e 
quartas ás19h e dia 18 de abril 04, 
16h e 19h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 

Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 

T.F STYLE CIA DE DANÇA 
 

APRESENTAÇÃO DA 
INSTALAÇÃO 
COREOGRÁFICA "CARNE 
URBANA  
 
50 Min. |14 anos. | Gratuito. | 50 
lugares.  
 

Acontecerá na Sala Paissandú 
da Galeria Olido a 
apresentação da instalação 
coreográfica ""Carne Urbana"". 
Nessas apresentações estarão 
em cena apenas os residentes 
que estão trabalhando com a T.F 
Cia de Dança desde o dia 01 
de Fevereiro. Essas 
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apresentações encerram a 
primeira ação de residência do 
projeto.  
 
De 30 de março à 31 de março, 
sábado e domingo, às 20h e às 
19h respectivamente. 
Sala Paissandú. 
Aveida São João, 473, Centro. 
 
 

CIA. REPENTISTAS DO 
CORPO 

 

UM OLHAR MUDA TUDO 
 
50 Min. |12 anos. | Gratuito. | 400 
lugares.  
 

Um Olhar Muda Tudo" é o novo 
trabalho da Cia. Repentistas do 
Corpo que investiga as várias 
possibilidades de mesclar dança 
contemporânea, teatro e música 
levando em consideração a 
diversidade cultural do Brasil. 
Neste trabalho  o interesse está 
no olhar; interno e externo, 
forma e conteúdo, imagem e 

sentidos. Os especialistas em 
fotografia dizem que um olhar 
muda tudo. Um olhar define o 
ângulo, o enquadramento, o 
objeto focado; porém, esse olhar 
depende das raízes, do histórico 
e do ponto de vista de quem 
olha.  
 
Dia 24 de abril, quarta-feira às 15h 
e às 20h respectivamente. 
CEU Pêra Marmelo. 
Rua Pêra Marmelo, 226 - Jardim Lucrécia. 
 

Dia 26 de abril, sexta-feira às  15h 
e às 20h respectivamente. 
CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 - 
Jaraguá. 
 

Dia  30 de abril, terça-feira às 15h 
e às 20h respectivamente. 
CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, s/n - Vila 
Fanton. 
 
 
 

CIA FRAGMENTO DE 
DANÇA 

 

DANÇA DEPOIMENTO EM 
CONTÁGIO 
 
50 Min. |16 anos. | Gratuito.  
 

Partido da investigação que vem 
chamando de “dança 
depoimento”, Eu Outro nasce, em 
2017, do interesse em explorar 
a autobiografia como linguagem 
cênica. Procedimentos ligados à 
memória e ao uso de relatos 
pessoais na criação nos 
permitiram atritar arte e vida e 
perceber a dimensão pública do 
falar sobre si. Nessa 
temporada/circulação, a criação 
se reconfigura com novo elenco 
e novos sentidos de partilha dos 
depoimentos experienciados 
inicialmente. Eu Outro nasce 
novamente de tudo o que lhe 
atravessa. É corpo que não se 
quer domado. É corpo 
profanação. Sexualidade, 
gênero e instinto numa 
perspectiva da 
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alteridade.  Quem é o outro que 
olho e me olha? Quem é o outro 
de mim?  
 
Dia 09 de abril, terça-feira às 20h. 
CEU Vila Atlântica. 
Rua Rua Cel. José Venâncio Dias, 840 – 
Jaraguá. 
 

Dia 11 de abril, quinta-feira às 20h. 
CEU Inácio Monteiro. 
R. Barão Barroso do Amazonas, 23 – 
Guaianazes. 
 

Dias 12, 13 e 14 de abril, sextas e 
sábado às 21h e domingo às 19h. 
Kasulo Espaço de Cultura e Arte. 
Rua Souza Lima, 300 – Barra Funda. 
 

Dia 16 de abril, terça-feira às 20h. 
Sala Paissandú. 
Aveida São João, 473, Centro. 
 

Dias 25, 26 e 27 de abril, quintas e 
sexta às 20h e sábado às 18h. 

Rua Pedro José de Lima, 1020 - Parque 
Anhanguera. 
 

DANÇA DEPOIMENTO EM 
CONTÁGIO 
 

90 Min. |Livre. | Gratuito. | 40 
lugares.  
 

O Terça Aberta no Kasulo é um 
projeto que propõe intersecção, 
debate e difusão de trabalhos 
de dança, teatro e performance. 
Curadoria Janaína Leite e 
Vanessa Macedo. Nesta edição, 
traz  dois trabalhos que refletem 
sobre questões e dinâmicas 
indígenas: no primeiro, “Tiro”, 
Flaviana Benjamin propõe uma 
ação em resposta aos massacres 
indígenas, que tornam o ato de 
matar um gesto compulsório e 
sem precedentes na Lei; no 
segundo, “Cantos da Alegria e o 
Povo Parrir”, o Grupo Sabuká 
Kariri Xocó e Priscila Jácomo  
apresentam o Toré, principal 
manifestação de canto e dança 
dos Kariri Xocó, povo indígena 
que vive em Porto Real do 
Colégio, na beira do Rio São 
Francisco, no Alagoas.  Em 
seguida, acontece um bate-papo 

com o grupo sobre seus modos 
de vida, conhecimentos e lutas.  
 
Dia 02 de agosto, terça-feira às 20h 
e às 19h respectivamente. 
Kasulo Espaço de Cultura e Arte. 
Rua Souza Lima, 300 – Barra Funda. 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 
 

GRUPO CUPUAÇU - 
CENTRO DE ESTUDOS DAS 

DANÇAS POPULARES 
BRASILEIRAS 

 
OFICINA DE BORDADOS 
 
180 min. | 12 anos. | Gratuito. | 25 
lugares.  

 
Os participantes terão contato 
com a tradição centenária de 
bordar com canutilhos e 
miçangas, técnica transmitida 
pela oralidade e que é um dos 
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aspectos que caracteriza o 
Bumba-Meu-Boi Maranhense.   
 
*Pedimos que tragam um prato 
de doce ou salgado para lanche 
comunitário. 
 
Dia 06 de abril, sábado às 14h. 
Sede do Grupo Cupuaçu 
Rua Doutor Cícero de Alencar, 173 - Vila 
Pirajussara. 

 
OFICINA DE MANUTENÇÃO 
DE INSTRUMENTOS 
 
420 min. | 12 anos. | Gratuito. | 25 
lugares.  

 
Alfredo Madredeus, músico e 
luthier vai conduzir a oficina 
onde transmitirá a técnica de 
manutenção dos instrumentos do 
Bumba-Meu-Boi maranhense.  
Durante a oficina os 
participantes terão contato com 
a técnica tradicional de cobrir os 
pandeirões, um dos instrumentos 
utilizados para tocar o Bumba-

Meu-Boi. No final da oficina 
vivência de toque dos sotaque 
de Boi da Baixada e Boi de 
Matraca. Inscrições pelo e-mail: 
grupocupu@gmail.com. 
 
Dia 14 de abril, domingo às 10h. 
Sede do Grupo Cupuaçu 
Rua Doutor Cícero de Alencar, 173 - Vila 
Pirajussara. 

 
2º ENCONTRO DANÇANTE 
 
180 min. | 12 anos. | Gratuito. | 25 
lugares.  

 
Seguindo essa série de 
encontros, receberemos em nosso 
ensaio a cantora sulafricana 
Nduduzo Siba, que conduzirá os 
trabalhos compartilhando cantos 
e danças de sua terra. Dessa 
forma reforçamos novamente os 
laços com o continente africano 
uma das matrizes das nossas 
danças.  
Inscrições pelo e-mail: 
grupocupu@gmail.com. 

 
Dia 11 de abril, quinta-feira às 19h. 
Ponto de Economia Solidária 
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 
250 - Butantã. 

 
 
 

JORGE GARCIA 
COMPANHIA DE DANÇA 

 
CONVERSA PÚBLICA 
 
60 min. | Livre. | Gratuito. | 45 
lugares.  

 
Conversa pública sobre os 
aspectos principais da 
Coreocinegrafia e os caminhos 
que aponta para a redefinição 
de concepções do que pode ser 
dramaturgia em dança e cinema, 
e partilhará experiências sobre 
os processos de criação de 
“Plano Sequência / Take 2” e a 
obra que o antecede, “Take a 
Deep Breath. 
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De 10 de abril, após o espetáculo 
Oficina Cultural Oswald de 
Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 
 
 

 

REPENTISTAS DO CORPO  

 
OFICINA PRÁTICA DE 
DANÇA CONTEMORÂNEA E 
PERCUSSÃO CORPORAL 
 

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

 
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 (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 3 à 24 de abril, às quartas-
feiras das 09h ao 12h e das 14h às 
17h. 
CEU Pêra Marmelo (Sala Multiuso). 
Rua Pêra Marmelo, 226 - Jardim Santa 
Lucrécia. 
 

T.F STYLE CIA DE DANÇA 

 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA | 
CARNE URBANA.  
 
180 Min. |16 anos. | Gratuito. | 10 
lugares.  

 

De 01 à 20 de Março, a T.F 
Style Cia de Dança abre 
inscrições para a sua segunda 
Residência Artistica que 
acontecerá na Oficina Cultural 
Oswald De Andrade. Até dez 
pessoas serão selecionadas 
previamente por chamamento 
público através de um formulário 
divulgado nas redes sociais e 
pelo equipamento cultural. 
 
De 03 de abril a 01 de junho, todas 
as quartas às 18h30. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 

SOBRE.: MESA DE DEBATE - 
A PARTIR DAS DANÇAS 
URBANAS  
 
120 Min. |Livre. | Gratuito. | 200 
lugares.  
 

O debate sobre a pesquisa do 
núcleo visa abrir um espaço 
trimestral para discutir a dança, 
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bem como as intersecções entre 
política e dança e assuntos que 
trazem a discussão 
contemporânea do hip hop. De 
forma descontraída e com muitos 
doces e guloseimas, esta 
sobre.mesa temática terá como 
discussão central  "A partir das 
danças urbanas  
 
Dia 25 de abril, quinta-feira às 15h. 
Universidade Anhembi Morumbi. 
Rua Doutor Almeida Lima, 993 - Mooca, 
São Paulo. 

 

PLATAFORMA SHOP SUI 

 
WORKSHOP DE BRAIN 
DIVING #5 e #6 
 
180 min. | 17 anos. | Gratuito. | 20 
lugares.  

 
Neste workshop os participantes 
são levados a mapear o corpo a 
partir das grandes articulações e 
depois nas pequenas, 
percebendo que há partes do 

corpo que não estão 
conscientemente recebendo 
movimento/informação. O 
pensamento em Brain Diving 
pode ser comparado a uma 
"teia de aranha" -por sua forma 
interligada e conectada a 
informação chega em todos os 
locais quase que 
instantaneamente. 
 
De13 de abril, sábado às 16h e 
19h. 
Condomínio Cultural. 
Rua Mundo Novo, 342, Vila Anglo. 

 

MARCUS MORENO 

 
A FLOR DA LUA 
 
30 min. | Livre. | Gratuito. | 35 à 
50 lugares.  

 
Esta peça foi criada em capítulos 
breves. Tal como a flor da lua 
nasce e perdura 
por uma única noite, a dança se 
expande a caminho do encerro. 

#1 - Prólogo. Do desejo de 
seguir dançando. Daquilo que 
antecede o desejo. 
Pólen. 
#2 - Universo em expansão. 
Semente. 
#3 - Sobre um modo de acolher. 
Preparo Constante. Instante. 
Folhagem. 
#4 – Para insistir em brotar. 
#5 – Orla escura de uma 
floresta ao meu redor. 
#6 - Espera. Calma. Canção. 
#7 - A Flor da Lua. Um instante-
já. 
#8 – Mirrar. Esgotar. 
Desvanecer. 
#9 – Amanhecer. 
 
De 06 e 07 de abril, sábado às 20h 
e domingo às 18h. 
FUNARTE. 
Alameda Nothmann, 1058 - Campos 
Elíseos. 
 

Dia 13 de abril, sábado às 19h. 
Casa de Cultura Vila Guilherme. 
Praça Oscár da Silva, 110 - Vila 
Guilherme, São Paulo. 
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ATIVIDADES 
 

CIA DO Ó. 
 

DEPASSAGEM 
 
50 min.| Livre. | Gratuito. | 450 
lugares. 

 
Espetáculo circense, com a Cia. 
do Ó. Dentro de um carro 
maluco, a palhaça Matraka e os 
palhaços Florêncio e Trapino 
viajam em busca de uma praça 
para se apresentar. Quando 
chegam, depois de muitas 
trapalhadas, o carro se 
transforma em um circo itinerante 
e ali apresentam um espetáculo 
com habilidades acrobáticas, 
malabares e comicidade. 
 
Dia 10 de abril, quarta, às 14h.  
CEU São Mateus.  
Rua Curumatim, 201 - Parque Boa 
Esperança. 

 
 

Dia 12 de abril, sexta, às 14h.  
CEU Rosa da China.  
Rua Clara Petrela, 113 - Jardim São 
Roberto.  

 
Dia 17 de abril, quarta, às 10h.  
CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, S/N - Vila 
Fanton. 

 
DUPLA DE PALHAÇ@S 

 
MONAS CICLOS 

 
30 min.| Livre. | Gratuito. | 450 
lugares. 

 
Em um local árido e inóspito, um 
Jardineiro melancólico tenta 
cultivar sua própria essência, na 
metáfora de um dedo cortado 
que nunca germina. Enquanto 
isso, uma semente de Cacto 
vaga pelo mundo buscando uma 
terra acolhedora. A solução do 
Jardineiro é aumentar o vaso, 
aproximando-se assim do Cacto, 
que se sente pronto e germina. 

Porém nem tudo são flores, 
cultivar é um processo dolorido 
de poda e enquadramento da 
natureza. Em um conflito cômico 
entre Cacto e Jardineiro, a força 
da natureza é mais forte. A 
redenção chega com a chuva, 
quando finalmente o Cacto 
floresce encantando o 
Jardineiro. A resistência vence. 
Os dois dançam em monociclos 
celebrando a chegada do Arco-
íris. 
 
Dia 01 de abril, segunda, às 14h. 
Centro de Memória do Circo. 
Avenida São João, 473, Centro. 

  
Dia 05 de abril, sexta, às 19h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 

Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
 
Dia 11 de abril, quinta, às 20h30. 
Encontro de Artes Circenses da Zona 
Leste. 
Praça Silvio Romero, Tatuapé. 

 
Dia 13 de abril, sábado, às 16h. 
Casa de Cultura da Vila Guilherme. 
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Praça Oscár da Silva, 110 - Vila 
Guilherme.    

                        
Dia 14 de abril, domingo, às 16h. 
Espaço Cultural CITA. 
Rua Aroldo de Azevedo, 20 - Jardim Bom 
Refugio.       

 
Dia 18 de abril, quinta, às 20h.  
Tendal da Lapa 
Rua Constança, 72 - Lapa.         

 
O SWING DO EQUILIBRISTA 

 
O SWING DO EQUILIBRISTA 
 
20 min.| Livre. | Gratuito. | 400 
lugares. 

 
Na atuação do incrível “homem 
foca”: jogos dos aros, bambolês, 
brincadeiras das caixinhas, 
chapéus voadores, paninhos 
chineses e evoluções com bolas 
de voleibol, equilíbrio de taças, 
etc. 
Com muita alegria e entusiasmo, 
rica vestimenta e trilha sonora 
dando vida e emoção. Para 

encerrar o número de 
equilibrismo, doze pratos 
bailarinos rodando sobre varas 
com participação da plateia. 
Apresentação que encanta e 
envolve o público presente que 
participa avidamente das 
evoluções tresloucadas do 
artista. 
 
Dia 5 de abril, sexta, às 15h. 
CEU Jaçanã. 
Rua Antonio Cesar Neto, 105. 

 

O MUNDO ENCANTADO DE 
PEPIM E FLORCITA 

 
O MUNDO ENCANTADO DE 
PEPIM E FLORCITA 
 
60 min.| Livre. | Gratuito. | 400 
lugares. 

 
Nosso espetáculo se inicia com 
uma música alegre e divertida, 
fazendo com que o publico viaje 
no universo circense. Com 
agilidade e precisão em seus 

movimentos jogando e 
equilibrando, e ao mesmo tempo 
brincando com seus aparelhos 
diversos, o malabarista se 
apresenta. Chega a hora da 
alegria de todos os espetáculos 
circenses, a dupla de palhaço 
divertindo o publico com suas 
reprises e trapalhadas. 
 
Dia 5 de abril, sexta, às 15h. 
CEU Jaçanã. 
Rua Antonio Cesar Neto, 105. 

 
 

NOITE DA ROSE 
 

CIRCO DA ROSE 
 
90 min.| Livre. | Gratuito. | 150 
lugares. 

 
A Noite da Rose, 
orgulhosamente apresenta: Circo 
da Rose! 
Na diversidade tem-se a união, 
o circo da rose é local de 
encontro entre o atual e a 
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tradição, onde artistas e equipe 
de produção trabalham para 
levar ao público alegria, 
encanto, mistério e surpresas. 
Nesta temporada, o espetáculo 
circense passará por praças, 
parques e no teatro, com o 
objetivo de promover o lazer ao 
público através da arte circense, 
por todas as regiões da cidade 
de São Paulo. 
 
Dia 13 de abril, sábado, às 15h. 
Parque do Piqueri. 
Rua Tuiuti, 515 - Tatuapé. 
  

Dia 14 de abril, domingo, às 16h. 
Parque da independência. 
Avenida Nazaré, s/n – Ipiranga. 

 
Dia 27 de abril, sábado, às 16h. 
Parque Ecológico Professora Lydia 
Natalizio Diogo. 
Rua João Pedro Lecór, s/n - Jardim 
Avelino. 

 
Dia 28 de abril, domingo, às 16h. 
Parque do Ibirapuera. 
Avenida Pedro Álvares Cabral - Vila 
Mariana. 
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ATIVIDADES 
 

CENTRO CULTURAL 
ARENA CIRCUS 

 
OFICINAS DE CIRCO 
(MODULO I) 
 

90 min. | 06 a 18 anos | 
Gratuito. | 20 vagas. 

 
O Arena Circus investe no 
desenvolvimento sócio-
cultural e humano, 
utilizando a cultura e as 
artes circenses como 
elementos centrais da 

geração de múltiplas 
oportunidades de 
ascensão pessoal e 
coletiva para crianças e 
adolescentes. Atividades 
circenses como 
modalidade aérea (tecido 
e trapézio), modalidade 
de acrobacia de solo 
(pirâmides, mini trampolim) 
e modalidade de 
equilíbrio (arame de 
equilíbrio e malabarismo) 
através de uma 
metodologia própria de 
circo com social que 
trabalha a 
transversalidade da 

formação, produção, 
difusão e fruição de artes 
cênicas como linguagem e 
forma de organização de 
espetáculo. Assim 
esperamos formar jovens 
artistas que coloquem à 
disposição da cena um 
qualificado vocabulário e 
repertório artístico, uma 
elevada percepção 
estética e uma ampla 
disposição para a 
pesquisa e 
experimentações artísticas. 
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De 2 de abril à 30 de maio, 
terças e quintas das 10h às 
13h30.  
Espaço Arena Circus. 
Rua Tambaú, 23 – Imirim.  

 
OFICINAS DE DANÇA 
PARA AS ARTES 
CIRCENSES 
 

60 min. | 06 a 18 anos. | 
Gratuito. | 20 vagas. 

 
O Arena Circus investe no 
desenvolvimento sócio-
cultural e humano, 
utilizando a cultura e as 
artes circenses como 

elementos centrais da 
geração de múltiplas 
oportunidades de 
ascensão pessoal e 
coletiva para crianças e 
adolescentes. Atividades 
que movimentam o corpo, 
corrige postura, mesclando 
ritmos para desenvolver 
nos números circenses os 
quais serão criados neste 
espaço, através de uma 
metodologia própria de 
circo com social que 
trabalha a 
transversalidade da 
formação, produção, 
difusão e fruição de artes 

cênicas como linguagem e 
forma de organização de 
espetáculo. Assim 
esperamos formar jovens 
artistas que coloquem à 
disposição da cena um 
qualificado vocabulário e 
repertório artístico, uma 
elevada percepção 
estética e uma ampla 
disposição para a 
pesquisa e 
experimentações artísticas. 
 
De 3 de abril à 29 de maio, 
quartas das 10h às 13h30.  
Espaço Arena Circus. 
Rua Tambaú, 23 – Imirim.  
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OFICINAS DE TEATRO 
PARA AS ARTES 
CIRCENSES 
 

60 min. | 06 a 18 anos. | 
Gratuito. | 20 vagas. 

 
O Arena Circus investe no 
desenvolvimento sócio-
cultural e humano, 
utilizando a cultura e as 
artes circenses como 
elementos centrais da 
geração de múltiplas 
oportunidades de 
ascensão pessoal e 
coletiva para crianças e 
adolescentes. Atividades 

como brincadeiras, 
tematização, criar 
personagens e integração 
com Música, Dança, Circo, 
dá o contorno criativo e 
poético para a 
experiência artística 
através de uma 
metodologia própria de 
circo com social que 
trabalha a 
transversalidade da 
formação, produção, 
difusão e fruição de artes 
cênicas como linguagem e 
forma de organização de 
espetáculo. Assim 
esperamos formar jovens 

artistas que coloquem à 
disposição da cena um 
qualificado vocabulário e 
repertório artístico, uma 
elevada percepção 
estética e uma ampla 
disposição para a 
pesquisa e 
experimentações artísticas. 
 
De 5 de abril à 31 de maio, 
sextas das 10h às 13h30.  
Espaço Arena Circus. 
Rua Tambaú, 23 – Imirim.  
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ESPAÇO CULTURAL 
ENCENA 

 
JINGOBEL 
 

50 min. | 14 anos. | Gratuito, 
contribuição espontânea. | 80 
pessoas. 

 
Sequestros; cativeiro com 
uma velha inválida; 
mulheres solitárias e 
desesperadas sob a mira 
de um revólver. Tudo isso 
na noite de Natal! 
 
De 6 de abril à 25 de maio, 
sábados às 20h30. 

Espaço Cultural Encena 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 
130 – Vila Sônia. 

 

CENTRO DA TERRA 

 
SEM PALAVRAS - 
MARCOS CAMPELLO: 
VIAGEM NÃO-LINEAR 
 

70 min. | Livre. | Ingresso 
Consciente. | Sugerido: R$ 
20,00.| 100 lugares. 

 
O presente trabalho 
intitulado 'Viagem Não-
linear ao Centro da 
Abstração em Ruínas' 

deriva da síntese dos 
trabalhos 
'markitoahmiriamminitrio' 
(2018), 'Assovios' (2006), 
'Ifallucci' (1999), 'Venta' 
(de Lukash - 2018), 'li o 
vão o sol' (2018), 'Onda 
de Beleza Natural' (2017) 
e 'Bamsa' (2015). Dada a 
circunstância, qualquer 
esforço para antecipar 
resultados seria danoso ao 
futuro, a menos que 
tenhamos algum aleph à 
mão. Narrativas paralelas 
interrompidas jorram nesse 
universo, e os centros 
gravitacionais têm a 
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prerrogativa de atrair as 
partes mais polarizadas, 
criando assim sínteses-
retalho. Nosso trabalho é 
urdir, indolentemente, o 
manto ébrio da meta-
síntese-retalho, onde 
poderemos chafurdar na 
vida livres da prosódia 
higienista do literalismo 
verbal e comportamental 
vigentes. 
 
Dia 1 de abril, segunda às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

KIKO DINUCCI E CADU 
TENÓRIO: HITLER III 
MUNDO 
 

90 Min. | 14 anos. | Ingresso 
Consciente. | Sugerido: R$ 
20,00.| 100 lugares. 

 
Juntos, Cadu Tenorio e 
Kiko Dinucci fazem a trilha 
sonora ao vivo para o 
filme Hitler III Mundo 
(1968), de José Agrippino 
de Paula, um clássico do 
cinema marginal brasileiro 
que se encaixa 
perfeitamente com o clima 
paranoico de 2019.  

Hitler III Mundo trata da 
crise de identidade em um 
momento de repressão 
política. A ação organiza-
se em torno de um ditador 
impotente, durante a 
instauração do fascismo no 
terceiro mundo. Neste 
filme, o golpe de Estado 
está associado ao 
imperialismo e à forte 
presença dos meios de 
comunicação de massa. Às 
margens do núcleo de 
repressão, dois estranhos 
heróis tentam contrapor-se 
ao movimento militar. Os 
mesmos parecem saídos 
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das histórias em 
quadrinhos, mas seu fim é 
tão nefasto quando aquele 
do próprio país. 
 
Dia 02 de abril, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

IDIOTXS MAGNÍFICXS, 
DE CRISTIANE PAOLI 
QUITO 
 

75 min. | 10 anos. | Ingresso 
Consciente. | Sugerido: R$ 
20,00.| 100 lugares. 

 
Idiotxs Magníficxs tem o 
desejo de ser um respiro 

no mundo de hoje. Criação 
em tempo real frente ao 
público, é um espetáculo 
no qual o jogo de 
improvisação em 
teatro/dança, tem no 
palhaço sua lógica, seus 
caminhos, suas 
inadequações, suas 
reflexões, suas levezas e 
contradições, com brilho no 
olhar. 
 
Dias 04 e 05 de abril, quinta 
e sexta às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

THE GILBERTOS: UMA 
NOITE COM THE 
GILBERTOS 
 

60 min. | Livre. | Ingresso 
Consciente | Sugerido: R$ 
20,00| 100 lugares. 

 
'The Gilbertos são o Roxy 
Music punk da bossa nova'. 
Alastair Honeybun, The 
Dulwich Musical Express. 
Nos anos 1980, São Paulo 
cuspia bandas geniais – 
tanto que duas coletâneas, 
uma na Alemanha e outra 
na Inglaterra, lançadas nos 
anos 2000, trouxeram o 
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melhor dessa cena pós-
punk da maior metrópole 
da América do Sul para o 
mundo. E dessa cena 
brotou The Gilbertos, a 
banda glam-pós-punk 
formada por Thomas 
Pappon (Fellini, Voluntários 
da Pátria, Smack), depois 
que ele mudou para a 
Alemanha, em 1991. De lá 
pra cá, lançaram quatro 
álbuns por gravadoras 
independentes (midsummer 
madness, Pisces) - que 
fomentaram um culto em 
torno da misteriosa banda. 
The Gilbertos voltam a 

São Paulo para uma rara 
apresentação, com a 
formação do último álbum, 
"Um Novo Ritmo Vai 
Nascer" (midsummer 
madness, 2014), no Centro 
da Terra. Thomas Pappon 
(guitarra, voz), que reside 
em Londres desde 1996, 
se reúne com Ricardo 
Salvagni (baixo) e Lauro 
Lellis (bateria) para um 
show com um repertório 
cheio de surpresas – como 
músicas nunca tocadas ao 
vivo antes. Tocarão 
músicas do Fellini – a outra 
banda cult dos três 

músicos? Será preciso ver o 
show para saber... 
 
Dia 09 de abril, terça, às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

.DANÇA PRA 
ESQUECER O VÔ., 
COM FABRICIO 
LICURSI 
 

40 min. | 14 anos. | Ingresso 
Consciente. | Sugerido: R$ 
20,00.| 40 lugares. 

 
Solo de Fabricio Licursi, 
.dança pra esquecer o vô., 
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é um estudo corporal que 
permeia a dança e o 
teatro evocando a 
memória e o esquecimento 
de Antonio Marcondes. 
Carrega em sua origem 
um estudo do livro "A 
Água e os Sonhos", de 
Gaston Bachelard, e uma 
investigação corporal do 
sistema esquelético e de 
fluidos presentes no corpo 
humano. 
 
Dias 18 e 19 de abril, quinta 
e sexta às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 
 

SINAPSES POÉTICAS: 
AUGUSTO DOS ANJOS 
POR LIRINHA  
 

90 min. | 12 anos. | Ingresso 
Consciente. | Sugerido: R$ 
20,00.| 100 lugares. 

 
O projeto "Sinapses 
Poéticas" torna o "verbo" 
como o seu cerne. Prosa, 
poemas, diários, o 
epistolar, ensaios, crônicas, 
letras de músicas, voice-
over cinematográfico, a 
"palavra" como 
protagonista, como fio 
condutor para se chegar 

num desprendimento 
emocional e espiritual. O 
espetáculo-ensaio está 
estruturado na conexão da 
oralidade (declamação de 
poemas, recortes literários 
e sínteses biográficas) com 
breves reflexões e 
entrevistas com 
convidados, tendo em 
alguns momentos a 
intersecção de LP's de 
poesia declamada tocado 
ao vivo e fragmentos de 
vídeos dos autores 
homenageados recitando 
seus próprios textos. O 
convidado da noite 
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refletirá sobre os aspectos 
estéticos, filosóficos e 
socioculturais desse autor, 
trazendo um novo contexto 
em torno de parte de sua 
obra poética. Além disso, 
recitará os poemas e 
fragmentos literários 
preferidos. 
Na segunda edição do 
Sinapses Poéticas o 
convidado é o compositor, 
poeta e escritor Lirinha - 
José Paes de Lira 
homenageando Augusto 
dos Anjos. 
 

Dia 24 de abril, quarta às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

MARCELO CABRAL: 
INFLUXO CABRALHA 
 

75 min. | 12 anos. | Ingresso 
Consciente. | Sugerido: R$ 
20,00.| 100 lugares. 

 
Quatro noites, com quatro 
formações diferentes, 
entre soundart, música 
eletroacústica, 
performance e poesia, 
norteados pelo influxo 
livre entre os artistas de 

cada noite. Sessões de 
improvisação, a 
composição será feita na 
hora entre os participantes 
de cada noite.  
 

Marcelo Cabral 
Mauricio Takara 
Thomas Rohrer 
Mariá Portugal 

 
Dia 08 de abril, segunda às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
Marcelo Cabral 
Guilherme Held 
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Thiago França 
Juliana Perdigão 
Angélica Freitas 

 
Dia 15 de abril, segunda às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
Marcelo Cabral 

 Kiko Dinucci  
Rodrigo Brandão  

Juçara Marçal 
 

Dia 22 de abril, segunda às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

Marcelo Cabral  
Thomas Harres  

Bella  
Patrícia Bergantin  

Maria Beraldo  
Ná Ozzetti 

 
Dia 29 de abril, segunda às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

MARIA GIULIA 
PINHEIRO: A 
PALAVRA MAIS 
BONITA 
 

105 min. | 16 anos. | 
Ingresso Consciente. | 
Sugerido: R$ 20,00.| 100 
lugares. 

 
Após um ano da morte de 
seu pai por ELA Bulbar, 
Maria Giulia Pinheiro faz 
show lírico em que 
homenageia as palavras 
que ele não pode dizer. A 
partir de palavras 
escolhidas pela plateia, a 
poeta-performer escreve 
poemas ao vivo e conta a 
história de como aprendeu 
a se comunicar sem a 
linguagem verbal quando 
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seu pai perdeu a 
capacidade de falar, um 
ano antes de sua morte. 
 
Dia 17 de abril, quarta às 
20h. 
Centro da Terra. 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

GIOVANI CIDREIRA: 
MIXTAKE/MIXTAKE 
 

75 min. | 16 anos. | Ingresso 
Consciente. | Sugerido: R$ 
20,00.| 100 lugares. 

 
Após dois anos de seu 
primeiro álbum solo, 
"Japanese Food", o músico 

baiano Giovani Cidreira 
vem se preparando para 
uma nova fase na sua 
carreira, que se inicia com 
o lançamento de sua 
"MIXTAKE/MISTAKE", uma 
mixtape com seis faixas 
inéditas - uma delas, 
"Mano Sereia", com co-
participação de JosyAra e 
Jadsa Castro, produzida e 
gravada pelo artista e por 
Benke Teixeira (Boogarins), 
em meio a encontros entre 
Recife, Goiânia e São 
Paulo. A mixtape 
prenuncia e dá uma 
pequena amostra do que 

virá ser seu segundo álbum 
solo, que se chamará 
NEBULOSA BABY e tem 
previsão de lançamento 
para junho. 
 
Dias 16 e 23 de abril às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

CENTRO CULTURAL 
CASA DA LUZ 

 
OFICINA DE 
DISCOTECAGEM 
 

240 min. | 18 anos. | 
Gratuito.| 60 lugares. 
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Realizada em nosso 
espaço de pista de dança. 
Serão convidados a, 
inicialmente, conversar 
sobre seus percursos, 
referências e técnicas. Em 
seguida se apresentará o 
equipamento e seu 
funcionamento. A partir de 
material musical trazido 
pelos DJs convidados, 
serão abordadas as 
técnicas de mixagem, 
efeitos, pesquisa de 
referências e discos, além 
da percepção do ritmo do 
público. A atividade 
termina com uma curta 

discotecagem e 
celebração. 
 
Dia 03 de abril, quarta das 
15h às 18h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Luz. 

 

OFICINA DE 
PRODUÇÃO DE 
MÚSICA ELETRÔNICA 
 

180 min. | 18 anos. | 
Gratuito.| 30 lugares. 

 
Oficina sobre os básicos 
da produção de música 
eletrônica em 
computadores, com o 

facilitador Raul Costa. Dois 
encontros de 3 horas, 
passando pelo básico e os 
primeiros beats e sons. 
Como o Ableton trabalha 
áudio? O que é midi? 
Como fazer uma batida 
simples, uma melodia, 
trabalhar os samples, 
como criar sonoridades e 
editar os sons à seu gosto. 
 
Dias 09 e 16 de abril, terça, 
das 19h às 22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Luz. 
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SÍNTESE COLETIVA 
 

180 min. | 18 anos. | 
Gratuito.| 30 lugares. 

 
Criado como workshop em 
2015, sob a curadoria de 
Mario Dal Santo, artista e 
produtor, idealizado para 
disseminar a criação em 
síntese sonora, sem 
barreiras de estilo musical 
e tecnológico, trazendo em 
cada evento três ou quatro 
artistas, com performance 
coletiva “jam” ao final do 
evento. 
 

Dia 11 de abril, quinta das 
19h às 22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Luz. 

 

MOSTRA CINE LUZ  
 

240 min. | 18 anos. | 
Gratuito.| 30 lugares. 

 
A mostra dedicada às 
produções de filmes 
independentes, traz obras 
de curta e longa 
metragem dos cineastas 
contemporâneos, 
Alexandre Odzioba, Thais 
de Almeida Prado, 
Caetano Gotardo, 

Marcello D’Villa, Marcelo 
Denny, Fábio Ruffino e 
Natasha Motta. E presta 
uma homenagem ao 
cineasta amador Décio 
Zomignam de Amorim 
(1914 - 2004). 
 
Dia 23 de abril, terça das 
18h às 22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Luz. 

 

MACROFONIA 
 

180 min. | 18 anos. | 
Gratuito.| 60 lugares. 
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Macrofonia é uma noite 
mensal de performances 
que unem poesia, som e 
imagem. Com Jeanne 
Callegari e Raul Costa 
Duarte, a ideia é criar um 
ambiente intermídia e 
experimental tendo a 
palavra como fio condutor. 
Produção visual de 
Guilherme Pinkalsky. 
 
Dia 24 de abril, quarta das 
19h às 22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Luz. 
 

 

AMADODODITO CIA 
TEATRAL 

 
SARAU 
AMADODODITO 
 

240 min. |Livre. | Gratuito.| 
50 lugares. 

 
O Sarau Amadododito é 
feito para reunir as 
pessoas por um interesse 
comum, fazer e consumir 
arte. Um encontro onde as 
pessoas podem expressar 
artisticamente da forma 
que lhes vier a inspiração... 
Cantando, tocando, 

dançando, declamando, 
lendo uma poesia, o que 
lhe der vontade, e ate 
mesmo se a inspiração não 
vier que seja vendo essas 
expressões todas. Traga 
sua arte, venha dividir e 
multiplicar conosco. 
 
Dia 14 de abril, domingo às 
18h. 
Galpão Amadododito. 
Rua Javaés, 455 - Bom Retiro. 
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MÍRIAM SELMA COSTA 
DE JESUS 

 
A CASA DE ASAS 
 
120 min. |Livre. | Gratuito.| 80 
pessoas. 

 
Show de Marilhia Freire 
com intervenção circense. 
É pelos Caminhos que se 
dão os encontros, as trocas 
É onde construimos a nossa 
trajetória. E para abrir os 
caminhos da Casinha 
reuniremos poesias, cantos, 
sonos e perfomance em 

num belisco shows de 
encontros. 
 
Dia 27 de abril, sábado às 
20h. 
A Casinha. 
Rua Pixinguinha, 2259 – Jardim 
Claudia. 

 
A CASINHA 
 

120 min. | 9 anos.|15 vagas. 

 
Estão abertas as inscrições 
para aula de circo 
acrobacias. Publico alvo: a 
partir de 9 anos. 
 

De 1 de abril a 10 de abril, 
quartas às 19h30. 
A Casinha. 
Rua Pixinguinha, 2259 - Jardim 
Claudia. 

 
CAFÉ DA MANHÃ 
ENTRE HISTÓRIAS, 
LINHAS, TINTAS E 
AFETOS 
 

120 min. | Livre.|15 pessoas. 

 
Encontro mensal de 
mulheres da comunidade, 
para pintar, bordar, e 
principalmente dialogar. 
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Dia 13 de abril, sábado às 
9h. 
A Casinha. 
Rua Pixinguinha, 2259 - Jardim 
Claudia. 
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RAMALHETE PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 
SOLEDAD 
 

60 min. | 12 anos. | Gratuito. |600 
lugares. 

 

Show de Pré-Lançamento do 
disco Revoada de Soledad.  
 
Dia 24 de abril, quarta às 21h. 
Vitrine da Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 – Centro. 

 

QUINTETO DE METAIS 
BRASSUKA 

 
O MUNDO METAL 
 

90 min. | Livre. | Gratuito.  

 

O Quinteto de metais 
BrassUka se apresenta e 
promove palestra sobre os 
instrumentos de Metais.  
 
 

Dia 4 de abril, quinta às 19h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 – Centro. 

 
Dia 13 de abril, sábado às 15h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 - 
Cangaíba. 
 

Dia 17 de abril, quarta às 14h. 
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20 – Penha de Franca. 
 

Dia 27 de abril, sábado às 16h. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Constança, 72 – Lapa. 

 

TEATRO ESCOLA BRINCANTE 

 
SAMBADAS BRINCANTE 
 

150 min. | Livre. | $ 20 (inteira) e 
$10 (meia). | 100 lugares. 

 

A Sambada é uma festa 
artística e cultural, informal, 
onde cada participante 
demonstra o seu trabalho. 
Constitui-se de esquetes, 

encontros para apresentação 
de trabalhos em processo de 
construção, performances 
artísticas, rodas de improviso.  
 
De 31 de março a 24 de novembro, 
sábados às 17h30. 
Instituto Brincante. 
Rua Pupurina, 412 - Vila Madalena. 
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VEJA LUZ 10 ANOS. 
 
90 min. | Livre.  

 
Comemorando 10 anos de 
trabalho em 2018, a banda 
Veja Luz apresenta uma 
proposta de reggae 
contemporâneo e universal, 
influenciados também por ritmos 
como Soul, Jazz, R&B, Hip Hop e 
brasilidades. Com 2 discos 
lançados, “Veja Luz” (2012), 
considerado um dos 100 
melhores shows do ano, segundo 
o jornal Folha de São Paulo; e 
“Escolhas” (2017), com 
participação do rapper Black 
Alien, do poeta Sérgio Vaz e do 
cantor Al Griffiths (The 
Gladiators), o grupo traz em seu 
repertório canções com 
mensagens que valorizam o 
pacifismo e promovem a 

conscientização sobre aspectos 
sociais. 
 
Dia 06 de abril, sábado às 20h. 
Centro Cultural da Juventude. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila dos Andradas. 

 
Dia 13 de abril, sábado às 20h. 
Casa de Cultura Vila Guilherme. 
Praça Oscar da Silva, 110 – Vila 
Guilherme. 

 
Dia 19 de abril, sexta às 22h. 
Estúdio Bixiga. 
Rua Treze de Maio, 825 - Bela Vista. 

 
Dia 21 de abril, quinta às 19h. 
Casa de Cultura Itaim Paulista 
Rua Monte Camberela, 490 – Itaim 
Paulista.           

 

 

SHOW REGGANDO VIDAS. 
 
120 min. | Gratuito. | Livre. |600 
lugares. 

Com mais de 10 anos de 
carreira, prêmios no Brasil e no 

exterior e dois discos gravados, 
a Banda Alma Livre leva o show 
“Reggando Vidas” para o 
Centro Cultural Grajaú. 
Reggando Vidas também é um 
projeto cultural e nasceu em 
2017 com o patrocínio da 
Prefeitura de São Paulo. Por 
meio dele, a banda Alma Livre 
promove shows e workshops em 
vários espaços de cultura da 
cidade. Considerada uma 
promessa do reggae nacional, o 
grupo apresenta um show 
envolvente que mostra toda 
sofisticação e energia da banda. 
No repertório canções como 
Paciência, O preço da paz, Sem 
hora pra voltar, I love you entre 
outras. 
 
Dia 13 de abril, sábado às 19h. 
Centro Cultural da Grajaú. 
Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252 – 
Grajáu. 
 
 
 

VEJA LUZ 

BANDA ALMA LIVRE 
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OUTRAS ATIVIDADES 

 
 
WORKSHOP BATERIA & 
PERCUSSÃO REGGAE. 
 
60 min. | Gratuito. | Livre. |50 
lugares. 

 
O Workshop de Bateria e 
Percussão Reggae apresentado 
pelos músicos da banda Alma 
Livre tem como objetivo 
promover a familiarização da 
plateia com os instrumentos 
utilizados na construção do ritmo 
reggae, apresentando seus 
nomes, como são tocados, onde 
e quando são usados. 
Construindo detalhadamente o 
ritmo a partir de suas origens, 
mostrando as influências que 
sofreram e promoveram ao 
longo da história. De um modo 

geral o Workshop visa Incentivar 
e despertar na plateia o 
interesse pelo conhecimento 
musical de uma nova 
perspectiva, mais prática, menos 
filosófica e mais didática. 
 
Dia 19 de Abril, sexta às 15h. 
Casa de Cultura do Tremembé. 
Rua Maria Amalia Lopes Azevedo, 190 – 
Tremembé. 

 

BANDA ALMA LIVRE 
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EXPOSIÇÕES 
 

RAUL ZITO E TOZTLI ABRIL 
DE DIOS 

 
GÈLÈDE - 
PANAFROAMERICA 
 
Livre. | Gratuito. 

 
GÈLÈDE - PanAfroAmerica é 
uma exposição-intervenção. As 
imagens expostas são resultado 
de ‘fotoperformances’ feitas em 
locais simbólicos da Cidade do 
México, em agosto de 2018, 
como resultado de uma 
investigação acerca das 
manifestações de máscaras 
afroamericanas. Uma parceria 
entre o fotógrafo paulista Raul 
Zito e a artista mexicana Toztli 
Abril de Dios. 
 

De 18 de abril a 18 de agosto, 
segunda a domingo das 09h às 
22h. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Constança, 72 - Lapa, São Paulo. 

 


