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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. 

VELHA COMPANHIA 

 
VALÉRIA E OS PÁSSAROS 

 
100 min. | 33 lugares. | Gratuito |16 
anos. 

 
Valéria projetou pra si uma vida 
simples. De dia, traduz folhetos 
de viagem para o esperanto e, à 
noite, em sessões mediúnicas, 
procura seu amor pelo mundo dos 
mortos. Acontece que esse não é 
um morto comum e sua procura 
parece incomodar aos mortos e 
aos vivos também. 

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

 
 
 
 
 

CIA TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
O TEMPO E O CÃO - 

DOCUMENTÁRIO CÊNICO DE 
PEQUENAS MEMÓRIAS 

DA CIDADE 
 
90 min. |40 lugares | Gratuito 
(distribuição de ingressos a partir das 
16h30) | 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. 
Vila Itororó Canteiro Aberto. 
Rua Pedroso, 238 - Bela Vista. 
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CIA PESSOAL DO FAROESTE 

 
BRANCOS E MALVADOS OU 

ENSAIO SOBRE OS 3 
PORQUINHOS 

 
80 min. | 40 lugares |pague quanto 
puder | 18 anos. 

 
A peça narra a história de dois 
atores que esperam para o 
ensaio o diretor. São moradores 
de um antigo cortiço, agora, 
reformado por uma ONG, e no 
térreo tem um teatro. Por serem 
brancos foram os únicos que 
permaneceram com a reforma. 
Fazem teatro dentro de uma 
oficina ao longo de dez anos. A 
peça vai saltando no tempo, 
desde os primeiros ensaios de um 
grupo amador até a estreia de 
um grupo profissional. Heitor e 
Cícero são atores, o segundo 
também autor. O diretor ausente 
chama-se Prático. Os 3 
porquinhos. Na história vive-se a 

construção da segunda casa, a 
quase resistente casa de Heitor. 
Este é o gancho pra discutir a 
crônica da especulação 
imobiliária que a região vive. 

 
De 21 de abril a 05 de agosto, 
domingos às 16h; e segundas às 
19h e às 21h. 
Cia Pessoal do Faroeste. 
Rua do Triunfo, 301 – Santa Ifigênia. 

 

O BURACO D`ORÁCULO 

 
CIRCULAÇÃO RESISTÊNCIA 

 
60 min. | 150 lugares. | Gratuito | 
Livre. 

 
Circulação Residência é parte do 
projeto Buraco 20 Anos: da 
(R)existência na Rua à Poesia em 
Cena. O objetivo do Buraco 
d’Oráculo com esta iniciativa é 
promover uma circulação de 
teatro de rua a partir do próprio 
repertório em territórios de 

companhias parceiras e, juntos, 
comandarem um período de 
programação local. 
 
Dias 04, 05, 11 e 12 de maio, 
sábados às 19h; e domingos às 16h. 
Ocupação Artística Canhoba. 
Rua Canhoba, 299 - Vila Fanton - Perus. 

 

NÚCLEO EXPERIMENTAL 

 
EU SEI EXATAMENTE COMO 

VOCÊ SE SENTE 
 
90 min. | 200 lugares | R$ 20,00 
(inteira) R$ 10,00 (meia) | 16 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. 
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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. 

 
Dias 03 e 17 de maio, sextas às 21h. 
Teatro Zanoni Ferrite. 
Avenida Renata, 163 - Chácara Belenzinho. 

 
 

LEMBRO TODO DIA DE VOCÊ 
 
120 min. | R$ 20,00 (inteira) R$ 
10,00 (meia) | 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. 

 
Dias 04 e 05 de maio, sábado às 
21h; domingo às 19h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – Vila 
Paulistania 

 
Dias 11 e 24 de maio, sábado às 
21h; domingo às 19h. 
Teatro Zanoni Ferrite. 
Avenida Renata, 163 - Chácara Belenzinho. 

 
 

FESTIVAL DE MUSICAIS 
 
120 min. | 200 lugares. | R$ 10,00 
(inteira) R$ 5,00 (meia) |16 anos. 

 
Alô Alô Theatro Musical Brazileiro 
vai buscar nos idos de nosso Brasil 
musicas que foram originalmente 
criadas para espetáculos 
genuinamente brasileiros. O show 
é entremeado de breves relatos e 
curiosidades que evolvem o 
período de composições que 

marcaram época e o contexto do 
nascimento dessas canções. Dessa 
maneira, o espetáculo vai 
resgatando nossa história teatral 
e musical, década a década, 
embalados no tempo por 
situações de bastidores, por 
histórias de grandes artistas que 
ganham a cena, pelo talento e 
carisma de Amanda Acosta, 
divertindo, emocionando e 
reapresentando a plateia um 
pouco do Teatro Musical Brasileiro 
que num passado remoto levou 
multidões aos grandes teatros do 
Brasil e, sem dúvida, que ainda 
nos encantam e nos fazem sonhar. 
 
Dia 06 de maio, segunda às 20h. 
Núcleo Experimental. 
Rua Barra Funda, 637 – Barra Funda. 
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CIA TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
ENSAIO ABERTO - O TEMPO 

E O CÃO: CANTEIRO 
ABERTO 

 
70 min. |40 lugares | Gratuito 
(reservas pelo 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. 
 
Dia 07 de maio, quinta às 16h30. 
Vila Itororó Canteiro Aberto. 
Rua Pedroso, 238 - Bela Vista. 

 
 

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); sábados às 18h. 
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Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guiacurus,1100 - Lapa. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA ENCONTRO EM CENA 

 
DEPOIS DAQUELA VIAGEM 

 
80 min. | 12 anos. 

 
Inspirada no romance 
autobiográfico de Valéria Polizzi, 
a peça conta a história de uma 
jovem infectada pelo vírus HIV 
ainda na adolescência. Com tom 
sensível, o espetáculo mostra 
como a protagonista precisou 
aprender a conviver com o HIV, 
criando uma reflexão sobre a 
sexualidade e o preconceito. 

 
De 04 de março a 02 de junho, 

sábados e domingos às 18h30. 

Teatro Viradalata. 

Rua Apinajés, 1387 - Sumaré. 

 
De 08 a 17 de maio, quartas às 

16h30; quintas às 10h e às 16h30; 

e sextas às 10h. 

Teatro Alfredo Mesquita. 

Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 
Dias 28 e 29 de maio, terça e 

quarta às 09h30. 

Teatro APCD. 

Rua Voluntários da Pátria, 547 - Santana. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 
 
 

GRUPO LUZ & RIBALTA 

 
Di Repente 

 
90 min. | 198 lugares | R$ 20,00 | 

12 anos. 

 
Espetáculo que conta a história 
de Di Repente, um nordestino que 
vem a São Paulo em busca de um 
sonho, ser cantor, mas acaba 
como seus parceiros, trabalhando 
como pedreiro, num canteiro de 
obra. Lá, eles conhecem Nevinha, 
outra nordestina que trabalha 
como doméstica no entorno. Seus 
sonhos e relações são contados 
através da música original, 
executada ao vivo. 

 
De 03 a 26 de maio, sextas e 

sábados às 21h; domingos às 19h. 

Teatro Alfredo Mesquita. 

Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 
 

CIC PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 
PALAVRA DE STELA 

 
60 min. | 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 03 de maio a 30 de junho 

(exceto dia 24/05), sextas e 

sábados às 21h; domingos às 19h. 
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TOP Teatro. 

Rua Rui Barbosa, 201 - Bela Vista. 

 
Dia 22 de maio, quinta às 14h30. 

Biblioteca Álvares de Azevedo. 

Praça Joaquim José da Nova, s/n - Vila 

Maria. 

 
Dia 24 de maio., sexta às 19h. 

Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 

Rua Henrique Schaumann, 777 – Pinheiros. 
 

PROA - PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS DO ABC 

 
AEROPLANOS 

 
60 min. | 167 lugares | R$20,00 

(inteira) R$10,00 (meia) | 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 propõe uma 
delicada reflexão sobre a 
amizade e o envelhecimento. 

 
De 07 de maio a 26 de junho, 

terças e quartas às 21h. 

Teatro Eva Herz - Livraria Cultura. 

Conjunto Nacional - Avenida Paulista, 

2073 - Bela Vista. 

 
KAVANTAN & 

ASSOCIADOS – PROJETOS 
E EVENTOS CULTURAIS 

 
COMÉDIAS FURIOSAS 

 
60 min. | 198 lugares | Gratuito | 

12 anos. 

 
Tratam-se de comédias trágicas 
sobre a desonestidade. Quatro 
histórias independentes se 
entrelaçam em um 
engarrafamento causado por um 

aparente suicídio. Uma 
profissional liberal tenta 
desesperadamente chegar em 
casa depois de descobrir que 
trancou a sua empregada sem 
querer. Um publicitário descobre 
que está sendo traído pela 
mulher, passa mal no 
engarrafamento e busca amparo 
no apartamento do seu sócio. Um 
pintor recluso recebe a visita de 
um Secretário de Cultura de uma 
pequena cidade do interior, sem 
desconfiar das reais intenções do 
visitante e, finalmente, um diretor 
de cinema tem a autoria do seu 
filme questionada no dia em que 
recebe o maior prêmio da sua 
carreira. Entrecortando todas as 
histórias, a figura sinistra de uma 
cabra imprime um tom de 
realismo fantástico às narrativas. 
 

De 31 de maio a 26 de junho, 

sextas e sábados às 21h; domingos 

às 19h. 

Teatro Municipal Cacilda Becker. 
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Rua Tito, 295 – Lapa. 

 

LIVIA PRESTES VIEIRA 

 
ENSAIO ABERTO: Ricardo III 
não será encenada ou A vida 

de Meyerhold 
 
90 min. | 340 lugares | Gratuito | 

14 anos. 

 
Ensaio aberto de Ricardo III não 
será encenada ou A vida de 
Meyerhold com direção de Clara 
Carvalho. 
 
Dia 31 de maio, sexta às 21h. 

Sala Jardel Filho CCSP. 

Rua Vergueiro, 1000 - Vergueiro. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA GUFA DE TEATRO 

 
EU EM TI – RETRATOS / UM 
DOCUMENTÁRIO CÊNICO 

 
60 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
Um experimento cênico de 
Teatro Documentário que conta 
cenicamente a morte de uma 
travesti conhecida como 
Dandara dos Santos, que foi 
brutalmente espancada até a 
morte, em 15 de fevereiro de 
2017, pelo fato de EXISTIR. 

 
Dia 04 de maio, sábado às 19h. 
Circo Escola Grajaú. 
Rua Ezequiel Lopes Cardoso, 333 - 
Grajaú. 

 
Dia 05 de maio, domingo às 
18h30. 
CEU Parelheiros. 
Rua José Pedro de Borba, 20 - Jardim 
Novo Parelheiros. 

Dia 11 de maio, sábado às 20h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila Nova Cachoeirinha. 

 
Dia 12 de maio, domingo às 19h. 
Casa de Cultura Campo Limpo. 
Rua Aroldo de Azevedo, 100 - Campo 
Limpo. 

 
Dia 18 de maio, sábado às 19h. 
Centro Cultural Arte em Construção. 
Avenida dos Metalúrgicos, 2100 - Cidade 
Tiradentes. 

 
Dia 25 de maio, sábado às 20h. 
Casa de Cultura de Santo Amaro. 
Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - 
Santo Amaro. 

 

LUMINÁRIA 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

 
AMAR,  

VERBO INTRANSITIVO 
 

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

O espetáculo “Amar, Verbo 
Intransitivo” é uma criação 
teatral a partir do romance 
homônimo de Mário de Andrade, 
onde a personagem Fräulein 
Elza é contratada por uma 
família tradicional paulista nos 
anos de 1920 para fazer a 
iniciação amorosa de Carlos, o 
primogênito herdeiro. A partir 
desse encontro, os personagens 
vivem uma relação amorosa, 
revelando críticas sociais e 
comportamentais. 

 
De 09 de maio a 29 de junho, 
quintas e sextas às 20h; sábado às 
18h. 
Oficina Cultural Oswald Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
ESTER GÓES 

 
A ESTRADA DE 

WOLOKOLAMSK 
 

90 min.| Gratuito | 12 anos. 
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Envolvente narrativa, abordando 
acontecimentos reais e 
imaginários, o autor sugere-nos 
um sentimento de melancolia 
diante do desaparecimento da 
República Democrática Alemã – 
RDA. O espetáculo compõe-se 
de 05 quadros: 1-2. Abertura 
Russa e Floresta perto de 
Moscou: numa pequena unidade 
militar russa, durante a II Guerra 
Mundial, o fuzilamento de um 
soldado por deserção e a 
revogação da ordem soviética 
numa situação de exceção. 3- O 
Duelo: num escritório do Partido, 
um diretor e seu vice se 
enfrentam durante o levante do 
dia 17 de junho de 1953, 
ocorrido no regime socialista 
soviético na Alemanha Oriental 
(RDA). 4- Centauros: num 
escritório, um Comandante e um 
subalterno convivem com a 
decadência real e simbólica do 
regime, a crescente repressão e 
a asfixiante burocracia. Uma 

farsa sobre a tragédia 
burocrática. 5- O Enjeitado: a 
ruptura entre as gerações. Na 
cena, a profunda distância entre 
um pai e seu filho revela a 
impossibilidade de transferir um 
legado repressivo à próxima 
geração. O muro cai. 

 
Dias 10 e 11 de maio, sexta às 
20h; sábado às 19h. 
CEU Parque Veredas. 
Rua Daniel Muller, 347 - Itaim Paulista. 

 
Dias 17 e 18 de maio, sexta e 
sábado às 19h. 
CEU Aricanduva. 
Avenida Olga Fadel Abarca, s/n - Jardim 
Santa Terezinha. 

 
Dia 28 de maio, terça às 16h. 
Teatro Viradalata. 
Rua Apinajés, 1387 - Sumaré. 

 
 
 
 

COLETIVO 
ESTOPÔ BALAIO 

 
A CIDADE 

DOS RIOS INVISÍVEIS 
 

240 min.| 50 pessoas | Valor da 
passagem | 12 anos. 

 
A cidade dos rios invisíveis tem 
como ponto de partida a 
construção de um olhar poético 
sobre as enchentes que 
alagaram o Jardim Romano, 
bairro do extremo leste da 
cidade de São Paulo, durante 3 
meses do ano de 2010. Através 
do percurso Brás – Jardim 
Romano, pela linha 12 – Safira 
da CPTM, o público percorrerá 
as estações e encontrará bairros 
que se transformam em cidades 
fantásticas. Partindo do universo 
de Ítalo Calvino em As cidades 
invisíveis, os espectadores, 
munidos de fones de ouvidos e 
Mp3, serão guiados pelo som a 
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imaginar universos possíveis, 
paisagens desconhecidas e uma 
vida urgente e pulsante. Ao 
chegar no bairro Jardim 
Romano, o público percorrerá a 
sede do Coletivo, casas dos 
moradores entrevistados, as ruas 
do bairro e desembocará no rio, 
matriz primeira do devaneio 
poético. A chegada ao bairro 
dá início a outra fase do 
espetáculo, quando atores e 
público percorrerão um roteiro 
nas ruas do Jardim Romano. 

 
De 12 de abril a 09 de junho 
(exceto dias 10, 11 e 12 de maio), 
sextas, sábados e domingos às 
14h. 
Início: Espaço cultural da estação Brás. 
Término: bairro Jardim Romano, às 
margens do rio Tietê. 
Espaço cultural da estação Brás do metrô 
(próximo às plataformas de trem da 
CPTM). 

 
 
 
 

MS39 PRODUÇÕES LTDA 

 
HISTÓRIAS DOS PORÕES 

 
60 min. | Gratuito | 16 anos. 

 

Uma jovem de quarenta e 
poucos anos vive sozinha com o 
pai, um velho militar 
aposentado, agora com 80 anos. 
Esse homem foi pra ela pai e 
mãe. Foi carinhoso, amoroso, 
cuidadoso. Um pai perfeito. Ela 
viveu acreditando que sua mãe 
a tinha abandonado por motivos 
fúteis e por isso a odeia. Ao 
abrir um simbólico baú do pai 
após a sua morte, ela descobre 
a verdade. Agora é preciso 
refletir. Tentar conhecer essa 
mãe que já está morta. Saber 
quem foi, o que pensava, o que 
queria. Confrontar esses dois 
fantasmas tão fortes, tão 
poderosos, tão marcantes e 
tentar se entender e se 
reinventar a partir deles. Duas 

pessoas estranhas: um pai que 
ela agora desconhece e uma 
mãe que ela nunca conheceu. 
Três visões de uma mesma 
história. 

 
Dia 14 de maio, terça às 20h. 
CEU Heliópolis. 
Estrada das Lagrimas, 2385 - São João 
Clímaco. 

 
Dia 15 de maio, quarta às 19h30. 
CEU Alvarenga. 
Estrada do Alvarenga, 3752 – Balneário 
São Francisco - Pedreira. 
 
Dia 16 de maio, quinta às 20h. 
CEU Cantos do Amanhecer. 
Avenida Cantos do Amanhecer, S/Nº - 
Jardim Eledy. 
 
Dia 21 de maio, terça às 20h. 
CEU Formosa. 
Rua Sargento Claudiner Evaristo Dias, 
S/Nº - Parque Santo Antônio - Vila 
Formosa. 
 
Dia 22 de maio, quarta às 20h. 
CEU Pera e Marmelo. 
Rua Pêra Marmelo, 226 - Jardim Santa 
Lucrécia. 
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Dia 23 de maio, quinta às 20h. 
CEU Uirapuru. 
Rua Nazir Miguel, 849 - Jardim Paulo VI. 
 
Dia 30 de maio, quinta às 20h. 
CEU Curuçá. 
Avenida Marechal Tito, 3400 - Jardim 
MiragaiaI. 
 

CIRCO VOX 

 
SAI DO MEU PÉ, CHULÉ 

 
60 min. | 100 lugares | R$10,00 
(inteira) e R$5,00 (meia entrada e 
moradores da Vila Anastácio) | 04 
anos. 

 
Uma trupe circense formada por 
um famoso domador de Pulgas, 
sua assistente, um mímico e uma 
pulga gigante, viaja pelas 
cidades apresentando seus 
melhores números. Em cada 
apresentação são seguidos 
contra a vontade por uma fã 
implacável, que atrapalha os 
shows porque não consegue 

segurar seu amor pelo grupo e 
principalmente por Sheidi 
Pulgas, o apresentador. Sem 
querer, Obsoleta (a fã 
implacável) é inserida no show e 
envolvida pela "magia do 
espetáculo" capaz de aproximar 
os dois personagens em uma 
outra realidade. Durante o 
tempo em que Obsoleta entra e 
sai de cena tentando 
impressionar Sheidi, são 
apresentados números de 
malabarismo, acrobacia e 
pirâmide humana. 

 
Dias 18, 19, 25 e 26 de maio, 
sábados e domingos às 17h. 
Circo Vox. 
Rua Alvarenga Peixoto, 557 - Vila 
Anastácio. 

 

COLETIVO LABIRINTO 

 
ARGUMENTO CONTRA 
A EXISTÊNCIA DE VIDA 

INTELIGENTE NO CONE SUL 

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

 
Quatro amigos tentam elaborar 
um atentado contra uma 
emblemática Faculdade de 
Ciências Humanas. Os 
desencontros e a falta de 
sentido dessa e de tantas outras 
ações que daí decorrem 
deflagram a idiotização de 
nossos tempos e a necessidade 
de buscarmos e discutirmos 
algum imaginário possível sobre 
os ideais de revolução que 
permearam a América Latina nos 
anos 60 e 70. 

 
De 23 de maio a 02 de junho, 
quintas, sextas e sábados às 21h; 
domingos às 20h. 
Teatro de Contêiner. 
Rua dos Gusmões, 43 - Santa Ifigênia. 
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ESPETÁCULOS 
 

T.F STYLE CIA DE DANÇA 

 
SOBREVIVÊNCIA – CARNE 
URBANA 
 
60 min.| 14 anos. | Gratuito. | 100 
lugares. 

 
O limite da carne em um tecido 
rasgado por relações urbanas. É 
chegar às vísceras. Encarnar. 
Para além da pele, chegamos à 
carne, que gera movimento e 
torna vivo o urbano. Um fluxo 
incessante de trocas entre corpo 
e cidade. Um corpo guiado 
pelas aparências, pela imagem, 
pela busca da longevidade. Um 
corpo que nega a morte e torna-
se escravo da sobrevivência. É 
preciso perder, deixar morrer, 
perceber o corpo que definha, 
engasga, emperra, interrompe, 
apodrece. E seguir, mesmo com 
a distopia de espaço que revela 

gestos que quase desistem, que 
abandonam. A instalação 
coreográfica busca refletir sobre 
a fisicalidade dos corpos 
urbanos e as transformações do 
corpo, revelando percepções 
ora silenciadas internamente, ora 
escancaradas no bando, e que 
emanam nesta exposição de 
carnes.  
 
Dias 17, 18 e 31 de Maio, sextas e 
sábados, às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  

 

COMPANHIA DE DANÇA 
SIAMESES 

 
RUBEBO 
 
50 min.| 16 anos. |R$20 reais 
(inteira). | 291 lugares. 

 
Criado pelo coreógrafo 
Maurício de Oliveira, Rubedo é 
um trabalho sobre a vida em 

transformação, sobre essa 
urgência de abandonar todos os 
padrões estabelecidos para 
descobrir um caminho próprio, 
de ser feliz por ser quem se é.  
Inspirado em estudos sobre a 
alquimia do psicólogo James 
Hillman, o espetáculo reflete 
sobre o descobrimento desse 
potencial único do espírito de 
fazer olhar o outro como uma 
singularidade no planeta e disso, 
reconhecer-se com parte de um 
todo cósmico, que manifesta sua 
verdade na pluralidade das 
formas de viver. 
Esse hibridismo de Rubedo é 
levado para a dança por um fio 
que vai além do dramatúrgico: 
ele está imbricado com a 
própria linguagem da dança, 
procurando no diálogo com a 
tecnologia uma forma de 
potencializar a experiência 
imersiva do espetáculo, 
tornando-se assim um convite 
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para uma jornada insólita pelas 
profundezas do nosso ser.  
 
Dia 9 de maio, quinta às 21h.  
SESC Bom Retiro. 
Rua Alameda Nothmann, 185 - Campos 

Elíseos. 

  

SILENCIOSAS 

 
NOSSAS PRIMEIRAS 
ESTÓRIAS 
 
80 min.| Livre. | Gratuito. | 30 
lugares. 

 
Se quer seguir-me, narro-lhe, 
não uma aventura, mas 
experiência, a que me 
induziram, alternadamente, 
séries de raciocínios e intuições. 
Tomou-me tempo, desânimos, 
esforços. Dela me prezo, sem 
vangloriar-me”. Não parece ser 
possível falar sobre os 21 contos 
do livro Primeiras estórias, de 

Guimarães Rosa, em uma única 
apresentação. Silenciosas não 
pretende fazer isso. 
Pretendemos falar sobre nós, 
sobre nossas emoções, sensações, 
sobre o que o livro nos disse, 
sobre o que ele nos ensinou. 
Misturamos seus personagens, 
seus narradores e o autor a nós 
mesmos, nos apropriando de 
estórias que nunca param de nos 
surpreender. Usamos nossos 
corpos, movimentos, nossa voz, 
nossas técnicas e linguagens, 
para expor nossa experiência 
ao pesquisar essa obra. 
Estamos no quarto ano de 
pesquisa e Primeiras histórias 
está no grupo, é inerente aos 
nossos corpos. Sente com a 
gente, converse, escute, deixa a 
gente te contar umas coisas, 
umas estórias, deixe a gente 
mostrar uns movimentos.  
 
De 02 a 11 de maio, quintas e 
sextas às 20hs e sábados às 18hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 

Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  
 

NÚCLEO DE 
IMPROVISAÇÃO 

 
DESCONTINUIDADE, OU 
POR UMA POÉTICA DO 
INSTANTE  
 
50 min.| Livre. | R$ 10 (inteira) | 
144 lugares. 

 
Uma dança que nasce no corpo 
provocado para  desestabilizar 
seus padrões de comportamento. 
É a tentativa e procura de 
“novas estabilidades” que, no 
entanto, serão efêmeras. 
Pulando de arranjo em arranjo, 
a dança se dá como um navegar 
pelo fluxo dos acontecimentos no 
jogo entre figurino, luz, espaço e 
público.  
 
De 10 de Março a 12 de Maio, 
sexta e sábado às 20h e domingo 
às 19h. 
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Galeria Olido. 
Avenida São João 463- Centro.  

 
Dias 22, 23, 29 e 30 de maio, 
quartas e quintas, às 19h. 
Teatro Sérgio Cardoso. 
Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista.  
 

INTUIÇÃO COMPANHIA DE 
BALLET 

 
ESPETÁCULO "EPIFANIA" 
 

50 min.| Livre. | Gratuito. | 182 
pessoas. 

 
Epifania do grego "epiphanéia", 
podendo ser traduzido 
literalmente como 
“manifestação” ou “aparição”, é 
uma súbita sensação de 
entendimento ou compreensão 
da essência de algo, também 
pode ser um termo usado para a 
concretização de um sonho com 
difícil realização. O termo é 
usado nos sentidos, filosófico e 
literal, para indicar que alguém 

"encontrou finalmente a última 
peça do quebra-cabeças e 
agora consegue ver a imagem”.  
Por tanto, o projeto carrega 
consigo a proposta de investigar 
os processos pelos quais a 
epifania, no sentido filosófico, é 
alcançada, não apenas para 
compreender a súbita sensação 
de entendimento em si, mas, 
especificamente, quando ela se 
dá com o foco na origem e nos 
porquês da vida humana.  
O coreógrafo reúne o material 
da pesquisa teórica sobre 
epifania, juntamente com a 
técnica clássica, resgatando o 
virtuosismo e estética, a dança 
contemporânea e a textura da 
técnica Gaga, fazendo com que 
esses elementos direcionem a 
ambientação cenográfica, a 
movimentação, o formato e a 
atmosfera da obra. Incorpora, 
ainda, o uso das sapatilhas de 
pontas como uma ferramenta de 
diálogo entre as propostas, 

dentro de um padrão de 
continuidade anatômica. 
 
Dias 14 e 15 de maio, terça e 
quarta às 10h e 14h. 
CEU Formosa. 
Rua Sargento Claudinei Evaristo Dias, 10 - 
Parque Santo Antonio. 

 

PLATAFORMA SHOP SUI 

 
ENSAIO ABERTO – BEHIND 
THE CLOTHES  
 

45 min.| Livre. | Gratuito. | 70 
pessoas. 

 
Behind the Clothes representa 
diferentes traços de uma 
personalidade consumida por um 
sistema de repetição. Todos os 
dias movimentos, ações e 
reações parecem tão naturais 
que não pensamos mais nisso. 
Todas estas pequenas ações, 
escondem uma secreta 
linguagem. Como um reflexo do 
meio social onde as 



FOMENTO À DANÇA 
ACONTECE EM MAIO/2019 

                       
    

                                                   

representações sucessivas e 
repetitivas condicionam o corpo, 
a rotina diária manifesta 
questões que impulsionaram os 
estudos desse projeto, assim 
como a conversão dessa 
sensação em movimentos. Uma 
roupa, uma cor, um som são 
detalhes capazes de revelar a 
nossa inconsciente rotina e suas 
intermináveis repetições. “Eu só 
quero segurar um espelho. Um 
espelho que reflita a aparente 
rotina”. - Fernando Martins.  
 
Dia 03 de maio, sexta, às 20h. 
Condomínio Cultural. 
Rua Mundo Novo, 342 - Vila Anglo.  
 
Dias 9, 10 e 11 de maio, quinta, 
sexta e sábado, às 19h. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n – Centro.  

 
Dias 17, 18 e 19 de maio, sexta e 
sábado às 21h e domingo às 19h. 
Kasulo Espaço de Cultura e Arte. 
Rua Souza Lima, 300 - Barra Funda. 
 

MARCUS MORENO 

 
A FLOR DA LUA  
 

30 min.| Livre. | Gratuito. | 50 
pessoas. 

 
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. 
 
Dia 03 de maio, sexta às 19h. 
Centro Cultural Santo Amaro. 
Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro.  
 
ENCONTROS EFÊMEROS  
 

40 min.| Livre. | Gratuito. | 50 
pessoas. 

 
Encontros Efêmeros #2 
Marcus Moreno + Alex Ratton 
 
Este é um procedimento de 
partilha que tem como principal 
objetivo reconhecer afetos e 
modos de criação a partir do 
estudo do movimento. Por meio 
de suas experiências pessoais 
como artistas-criadores, Marcus 
Moreno e Alex Ratton 
conduziram um workshop voltado 
a investigações corporais e 
caminhos de improvisação cênica 
na relação entre dança e 
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espacialidade. Como o corpo 
que dança move o corpo do 
outro? Como mover o espaço? 
Quais são as camadas possíveis 
de entre-espaço? Estas são 
algumas perguntas disparadoras 
para o trabalho que será 
conduzido. 
 
Dia 14 de maio, terça, às 18h30. 
Capital 35. 
Rua Capital Federal, 35 – Sumaré.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

NÚCLEO ENTRETANTO 

 
PAISAGENS DE PASSAGEM  
 

30 min.| Livre. | Gratuito. | 80 
pessoas. 

 
Paisagens de Passagem, terceiro 
gesto coreográfico, é a 
resultante de 8 encontros entre 
Helena Bastos, Núcleo Enxertía e 
Núcleo EntreTanto. 
 
Gestos Coreográficos são uma 
serie de 04 encontros entre 
coreógrafos e grupos 
convidados pelo Núcleo 
EntreTanto. 
 
Dias 3, 4 e 5 de maio, sexta, 
sábado e domingo, às 19h. 
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20 - Penha.  

 
 

COMPANHIA DE DANÇA 
SIAMESES 

 
"ESCRITA DO CORPO", 
OFICINA DE DANÇA PARA 
BAILARINOS E ATORES  
 

180 min.| 16 anos. | Gratuito. | 25 
pessoas. 

 
O limite da carne em um tecido 
rasgado por relações urbanas. É 
chegar às vísceras. Encarnar. 
Para além da pele, chegamos à 
carne, que gera movimento e 
torna vivo o urbano. Um fluxo 
incessante de trocas entre corpo 
e cidade. Um corpo guiado 
pelas aparências, pela imagem, 
pela busca da longevidade. Um 
corpo que nega a morte e torna-
se escravo da sobrevivência. É 
preciso perder, deixar morrer, 
perceber o corpo que definha, 
engasga, emperra, interrompe, 
apodrece. E seguir, mesmo com 
a distopia de um lugar que 
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revela gestos que quase 
desistem, que abandonam. A 
instalação coreográfica busca 
refletir sobre a fisicalidade dos 
corpos urbanos e as 
transformações do corpo, 
revelando percepções ora 
silenciadas internamente, ora 
escancaradas no bando, e que 
emanam nesta exposição de 
carnes.  
 
De 7 a 9 de maio, terça, quarta e 

quinta, às 10h. 
SESC Bom Retiro. 
Rua Alameda Nothmann, 185 – Campo 

Elíseos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIA MARIANA MUNIZ DE 
DANÇA E TEATRO 

 
OFICINA DE ESTUDOS DO 
MOVIMENTO COM 
MARIANA MUNIZ  
 

180 min.| 16 anos. | Gratuito. | 25 
pessoas. 

 
Precisamos ampliar as 
possibilidades perceptivas e 
expressivas do nosso corpo: 
porta de entrada e saída de 
todos os tipos de comunicação. 
Através do treinamento da 
sensibilidade, descobrir, ou 
melhor, reconhecer a memória 
interior inerente e profunda 
para a liberação de uma 
sensibilidade física que esteja 
sempre em expansão e, nos 
permita a transformação do 
corpo do dia-a-dia num corpo 
apto a criar o espaço da 
imaginação; um local onde a 
metamorfose pessoal se opera. 

A dança como possibilidade de 
desenvolvimento das habilidades 
e potencialidades criativas do 
corpo em expansão. Vamos 
realizar um trabalho sobre a 
sensibilidade e expressividade 
gestual de cada aluno, para que 
ele possa ampliar seus recursos 
cênicos, através da vivência dos 
aspectos teóricos e técnicos. 
Através do estudo de 
movimentos, o aluno/artista tem 
liberdade para pesquisar 
criativamente suas possibilidades 
de movimentação, respeitando 
seu ritmo e tempo individual. É 
um processo de organização de 
conhecimento em Eutonia (bom 
tônus), através de pesquisa 
criativa, respeitando os limites e 
ritmos pessoais. Com a utilização 
de improvisações temáticas 
vamos potencializar a expressão 
técnica e criativa do aluno. 
Inscrições: 22/4 a 1/5 - 
Seleção: Por ordem de Inscrição 
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De 8 a 29 de maio, quartas às 10h. 

Oficina Cultural Oswald de 
Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  
 
#7 WORKSHOP DE BRAIN 
DIVING. 
 
180 min.| 17 anos. | Gratuito. | 20 
pessoas. 
 

Estamos dando continuidade a 
uma série de workshops sobre a 
pesquisa de linguagem Brain 
Diving dentro do Projeto 
“Brain Diving- procedimento 
para cena” contemplado pela 
24ª edição do Programa 
Municipal de Fomento à 
Dança/2018. BRAIN DIVING - 
Diz a respeito da observação e 
reflexões provocadas  dentro do 
processo prático (em estúdio). 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.  
 
Dia 28 de maio, terça às 16h. 
Condomínio Cultural. 
Rua Mundo Novo, 342 - Vila Anglo.  
 

MARCUS MORENO 

 
ENCONTROS EFÊMEROS – 
WORKSHOP 
 

240 min.| Livre. | Gratuito. | 20 
pessoas. 

 
Este é um procedimento de 
partilha que tem como principal 
objetivo reconhecer afetos e 
modos de criação a partir do 
estudo do movimento. Por meio 

de suas experiências pessoais 
como artistas-criadores, Marcus 
Moreno e José Artur Campos 
conduzirão um workshop voltado 
a investigações corporais e 
caminhos de improvisação cênica 
na relação entre dança e 
espacialidade. Como o corpo 
que dança move o corpo do 
outro? Como mover o espaço? 
Quais são as camadas possíveis 
de entre-espaço? Estas são 
algumas perguntas disparadoras 
para o trabalho que será 
conduzido. 
 
Dia 27 de maio, segunda às 14h. 
Centro Cultural Santo Amaro. 
Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro.  
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ESPETÁCULO 
 

CIA DA PEGADA 
 

DR. PALHAÇO E O FLUXO 
 
50 min.| Livre. | Gratuito.  

 
18 3 3 – RAP CIRCO 
CRACOLÂNDIA é o espetáculo 
solo de Flávio Falcone. O 
espetáculo é resultado do 
trabalho do palhaço e 
psiquiatra região da 
Cracolândia desde 2012. A 
figura do palhaço foi a 
mediadora da relação com os 
usuários. Inicialmente, Flávio 
levava espetáculos de artistas 
circenses para atrair os usuários, 
mas percebia que não tinha 
tanta adesão. Ao investigar junto 
ao público local, percebeu que o 
circo não faz parte da cultura 
da maioria daquelas pessoas e 
não é mais tão popular quanto 
imaginava ser para a população 

oriunda da periferia da Grande 
São Paulo. O palhaço passou, 
então, a fazer uma rádio e 
quem assumiu o picadeiro foram 
os usuários com suas músicas: foi 
quando percebeu a força da 
cultura do RAP na vida daquelas 
pessoas. Além de escolher 
músicas, alguns usuários 
começaram a cantar seus RAPs 
no picadeiro, contando histórias 
de suas vidas. 
 
Dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de 
maio, de segundas a quartas, às 
20h.  
Teatro de Contêiner Mungunzá.  
Rua dos Gusmões, 43 - Santa Ifigênia.. 
 

Dias 25 e 26 de maio, de sábado e 
domingo, às 15h.  
Centro Cultural Santo Amaro.  
Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro. 
 

Dia 31 de maio, sexta às 13h.  
Polo Cultural Vila Itororó.  
Rua Pedroso, 238 - Bela Vista. 
 
 
 
 

CIA DO Ó 
 

DEPASSAGEM 
 
50 min.| Livre. | Gratuito. |400 
lugares 

 
Apresentação do espetáculo 
circense Depassagem, 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 03 de maio, sexta às 14h30.  
CEU Jaçanã.  
Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Jardim 
Aurora. 
 

Dia 06 de maio, segunda às 15h. 
CEU Butantã. 
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Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras 
García, 1870 - Jardim Esmeralda. 
 
 

Dia 13 de maio, segunda às 15h.  
CEU Meninos.  
Rua Barbinos, s/nº, São João Clímaco. 
 

Dia 27 de maio, segunda às 15h.  
CEU Jambeiro.  
Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Jardim 
Aurora. 
 

MELINA MARCHETTI 
 

DIA DE PRAIA 
 
55 min.| Livre. | Gratuito.  

 
Carmela decide ir à praia, mas 
além da dificuldade de 
encontrar um local em meio a 
uma praia lotada, ainda precisa 
lidar com o sol escaldante e sua 
inabilidade de manejo para 
montar seu cantinho de 
relaxamento. 
Dia de Praia é o trabalho solo 
da palhaça Carmela (Melina 
Marchetti), onde a fisicalidade 

da atriz, equilibrismo e da 
interação com objetos criam 
imagens e relações tecendo uma 
divertida e poética narrativa. 
 
Dia 19 de maio, domingo às 18h.  
Centro Cultural Penha.  
Largo do Rosário, 20 - Penha de Franca. 
 

Dia 23 de maio, quinta às 14:30h.  
CEU Heliópolis.  
Estrada das Lágrimas, 2385 - São João 
Clímaco, São Paulo. 
 

Dia 24 de maio, sexta às 20h.  
Centro Cultural Penha.  
Largo do Rosário, 20 - Penha de Franca. 
 

Dia 26 de maio, domingo às 17h.  
Casa de Cultura Freguesia do Ó.  
Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 
215. 
 

Dia 27 de maio, segunda às 10h.  
CEU Butantã.  
Avenida Eng. Heitor Antônio Eiras García, 
1870. 
 

Dia 31 de maio, sexta às 10h.  
Circo Escola Enturmando.  
Avenida Orlando Garcia da Silveira, 
s/nº, Vila Penteado. 
 



FOMENTO À MÚSICA 
ACONTECE EM MAIO/2019 

                       
    

                                                   

SHOWS 
 

 
CHORONAS 25+ 
CRONOLOGIA DO CHORO 
PELA CRONOLOGIA DAS 
CHORONAS 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 

 

Show comemorativo dos 25 
anos das Choronas e Palestra 
falando sobre a história do 
Choro.  
 
Dia 23 de maio, quinta às 19h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 Centro. 

 
Dia 25 de maio, sábado às 16h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – 
Cangaíba. 
 

CHORONAS 
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EXPOSIÇÕES 
 

JOÃO KULCSÁR 
 

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 
SÃO PAULO (IN)VISÍVEL 
 
Livre. | Gratuito. |30 pessoas|120 
minutos 

 
A exposição São Paulo 
(In)Visível tem a proposta de 
mostrar a cidade de São Paulo 
por meio de fotografias feitas 
por deficientes visuais. Sempre 
nos deparamos com a pergunta: 
Como é que alguém que não 
enxerga consegue fazer uma 
foto?  Chegamos a conclusão de 
que não existe uma resposta 
concreta para esta pergunta. A 
falta de visão não anula a 
percepção representativa, ou a 
dimensão do todo, mas pode se 
recriar no que existe de 
repertório imagético através de 

experiências vivenciadas. As 
fotografias dos alunos, neste 
caso, são provas imagéticas e 
tangíveis da possibilidade do 
fazer fotográfico. 
Descrição: A exposição contará 
com fotos impressas que serão 
produzidas por fotógrafos 
deficientes visuais que fazem 
parte do projeto de pesquisa 
“Alfabetização Visual”. Cada 
fotografia será acompanhada 
de áudio descrições e versões 
com relevos, para que a 
exposição também possa sem 
contemplada e percebida por 
outros deficientes visuais." 
 

Dia 29 de maio de 2018, quarta às 
18h. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, Centro. 

 
OFICINA DE MONTAGEM 
DE EXPOSIÇÃO ACESSÍVEL 
 
Livre. | Gratuito.|10 pessoas. | 

alfabetizacaovisual@gmail.com 

Oficina prática de montagem 
de exposição acessíveis para 
deficientes visuais.  
 

Dia 27 de maio de 2018, segunda-
feira, das 10h as 16h. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, Centro. 

 

VISITA GUIADA À 
EXPOSIÇÃO SÃO PAULO 
(IN)VISÍVEL 
 
Livre. | Gratuito. |30 pessoas. |60 
minutos. 

 
Visita Guiada pela exposição 
São Paulo (In)Visível para 
apresentação do projeto e 
conversa com o Curador João 
Kulcsár sobre acessibilidade em 
exposições. 
  

Dia 29 de Maio, quarta às 18h30. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, Centro. 

 

mailto:alfabetizacaovisual@gmail.com
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ATIVIDADES 
 

PRÓ-SABER SP 

 
CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS COM ANDI 
RUBINSTEIN 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 200 
pessoas. 

 
Espetáculo de Contação de 
Histórias com Andi Rubistein.  
 
Dia 27 de maio, segunda às 12h.  
Pró-Saber SP. 
Rua Manoel Antônio Pinto, 974 – 
Paraisópolis. 

 
 

GRUPO NAMAKACA 

 
OFICINA DE CIRCO PARA 
CRIANÇAS 
 

180 min. | 04 a 12 anos. | 
Gratuito. | 20 pessoas. 

 
Visa propor técnicas básicas 
de equilíbrio e concentração 
para pequenas acrobacias de 
solo e aéreas, pirâmide 
humana de até 5 crianças, 
cambalhotas, estrelas, 
paradas de mão. Noções 
básicas de palhaçaria como 
cascatas, aprender a cair e 
não machucar. Noções do 
momento presente e a troca 

com o parceiro, a relação com 
o público, o desfio. A 
divulgação dos selecionados 
será no dia 20 de março por 
meio de email e lista 
publicada na página do 
Facebook do Grupo 
Namakaca.  
 
Dia 25 de maio, sábado às 12h.  
Espaço Namakaca. 
Rua Alvaro Martins, 17 – Lapa.  

 
OFICINA DE PASSE DE 
CLAVES 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. | 200 
pessoas.| Inscrição: Carta de 
intenção enviado para o email 
namakaca@gmail.com até o dia 
04 de maio. 
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O conteúdo visa passar para 
os malabaristas opções para 
trabalhar o passe de claves 
em dupla ou trio. Treinamento 
para salvar os erros durante 
as apresentações e treinos 
sem parar o jogo. Criar 
rotinas para criações de 
números. Mostrar os melhores 
ângulos dos artistas para o 
público. Auxilio nas anotações, 
criar um caderno de 
treinamento. A divulgação dos 
selecionados será no dia 6 de 
maio no email e lista 
publicada na página do 
Facebook do Grupo 
Namakaca.  
 

Público alvo: Malabaristas 
que já saibam passar claves 
em Dupla. Pode se. Inscrever 
solo ou em grupo.   
 
Dia 8 e 15 de maio, quartas às 
18h.  
Espaço Namakaca. 
Rua Manoel Antônio Pinto, 974 – 
Paraisópolis.  

 
NOSSO GRUPO DE 

TEATRO 
 

O PEQUENO PRÍNCIPE 
 

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

Espetáculo Infanto-juvenil.  
 

Dia 04 de maio, sábado às 16h.  
TOP Teatro. 
Rua Rui Barbosa, 201 - Bela Vista. 

 
PÓS-MAN - O 
MONÓLOGO DO 
HOMEM 
CONTEMPORÂNEO 
 

60 min. | 12 anos. | Gratuito. | 
50 pessoas. 

 
Espetáculo Adulto.  
 
De 07 a 21 de maio, terças às 
21h.  
TOP Teatro. 
Rua Rui Barbosa, 201 - Bela Vista.  
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AMADODODITO CIA 
TEATRAL 

 
SARAU AMADODODITO 
– PROTEÇÃO 
 

240 min. | Livre. | Gratuito. | 
200 pessoas. 

 
Nosso sarau 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 05 de maio, domingo às 18h.  
Galpão Amado. 
Rua Javaés, 455 – Bom Retiro.  

 
ENCENA PRODUÇÕES 

ARTISTICAS LTDA 
 

JINGOBEL 
 

70 min. | 14 anos. | Gratuito. | 
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 04 a 25 de maio, sábados às 
20h30.  
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custodio, 130 – 
Butantã.  

 
SARAU DE CENA 
ENCENA 
 

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

 
O fazer teatral inspirou esse 
projeto, trata-se de um 
espaço para experimentação 
e troca. 
Vale apresentar cenas, 
esquetes, stand up, clown, 
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poesias dramatizadas, 
músicas, performances.  
 
Dia 18 de maio, sábado às 
20h30.  
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custodio, 130 – 
Butanã.  

 
CENTRO CULTURAL CASA 

DA LUZ 
 

OFICINA DE 
DISCOTECAGEM PARA 
INICIANTES 
 

240 min. | 18 anos. | Gratuito. | 
60 pessoas. 

 
Uma oficina de Deejay bem 
prática e com muito conteúdo 

ministrada por Mauro Farina, 
O curso abordará a estoria 
do Deejay, Técnica, Pesquisas 
e Playlists, como montar uma 
apresentação, descrição : - 
História da Discotecagem - 
Contexto e Valorização de 
cada aspecto e função sócio 
cultural da profissão Deejay, 
com exemplos de cada artista 
e como ele atua na sociedade 
ou perante ao público. 
Pesquisa Musical - Absorção 
Cultural - Estudo de Ritmos - 
Encontrar Conexões em 
Sonoridades diferentes. 
 
Dia 07 de maio, terça das 18h.  
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 – Centro.  

 

OFICINA DE PRODUÇÃO 
DE MÚSICA 
 

180 min. | 18 anos. | R$ 5. | 30 
pessoas. 

 
Oficina sobre os básicos da 
produção de música eletrônica 
em computadores, com Raul 
Costa, músico com mais de 15 
anos de estrada. Dois 
encontros de 3 horas, 
passando pelo básico e os 
primeiros beats e sons. Como 
o Ableton trabalha audio? O 
que é midi? Como fazer uma 
batida simples, uma melodia, 
trabalhar os samples, como 
criar sonoridades e editar os 
sons à seu gosto.  
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Dia 14 e 21 de maio, terças às 
19h.  
Centro Cultural Casa Da Luz. 
Rua Mauá, 512 – Centro.  
 

MOSTRA DE ARTES 
VISUAIS INTERVENÇÃO 
AUDIOVISUAL: 
GRAFORRAGIAS 
 

240 min. | Livre | Grátis. | 100 
lugares. 

 
Performance solo na qual a 
autora apresenta ao público 
um jogo poético composto de 
projeções de imagens, vídeos 
e manipulação ao vivo de 
micro peças sonoras criadas a 
partir do seu repertório de 
poemas. Neste trabalho, a 

artista transmídias, Paloma 
Klisys apresenta textos de sua 
autoria presentes nos livros: 
"Qualquer coisa entre um 
cigarro e um lugar que não 
existe" e "(des)ensaios no 
imprevisto". As imagens que 
compõem as projeções 
também são captadas pela 
autora em derivas pelas 
cidades de São Paulo e Rio 
de Janeiro. 
 
Dia 23 de maio, quinta feira às 
19h.  
Centro Cultural Casa Da Luz. 
Rua Mauá, 512 – Centro.  
 

 
 

OFICINA DE PRODUÇÃO 
EXECUTIVA 
 

180 min. | 18 anos | Grátis. | 30 
pessoas. 

 
Esta oficina é dedicada a 
iniciantes na área de 
produção executiva tendo 
como objetivo abranger as 
principais  etapas da 
construção de um evento: 
concepção, organização, 
contratação, planejamento, 
logística, execução e entrega. 
Tendo o intuito de assessorar 
profissionais sobre as 
demandas de um grande 
evento.    O produtor 
executivo, dentro de uma 
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equipe de produção, é o 
profissional responsável por 
planejar, organizar, promover 
e acompanhar  diversos tipos 
de eventos, sendo eles 
culturais, institucionais, 
corporativos, privados ou 
beneficentes.  Colaboradora: 
Dani Mazzer. 
 
Dia 22 de maio, quarta às 19h.  
Centro Cultural Casa Da Luz. 
Rua Mauá, 512 – Centro.  
 

MOSTRA CINE LUZ MAIO 
ESPECIAL FICÇÃO - 
FILMES NACIONAIS 
 
180 min. | 18 anos | Grátis. | 30 
pessoas. 

 

A mostra dedicada às 
produções de ficção de longa 
metragem brasileiras reúne 
duas obras recentes que têm 
como cenário a cidade de 
São Paulo. A mostra começa 
com Mundo Deserto de Almas 
Negras (2016), um thriller noir 
tropicalista, cujo pano de 
fundo é o racismo estrutural 
da sociedade brasileira do 
cineasta Ruy Veridiano. E 
fecha com SP Crônicas de uma 
Cidade Real (2017) de Élder 
Fraga, obra premiada, que 
mostra o lado violento e 
selvagem da humanidade a 
partir de cinco diferentes 
histórias surpreendentes.  
 

Dia 28 de maio, terça, às 19h.  
Centro Cultural Casa Da Luz. 
Rua Mauá, 512 – Centro.  
 

KOMPANHIA TEATRO/ 
CENTRO DA TERRA 

 
THOMAS HARRES: 
SOÑOS - A PELE 
 
75 min. | 10 anos. | Até R$20 
(ingresso consciente). | 100 
pessoas. 
 

Um mergulho interior nas 
profundezas do inconsciente. 
Ao longo de um mês, toda 
segunda-feira, um ritual será 
conduzido pelo oceano de 
sonhos, imagens, sons, texturas 
e paisagens sem início, nem 
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fim. Cada dia, uma 
configuração musical e 
estética será aprofundada, 
sem objetivo claro. Essa busca 
será fruto de uma impossível 
necessidade de criar assunto 
dentro de todas as coisas 
vivas. Para cada dia, 
convidadxs e amigxs serão 
entidades presentes e futuras 
que juntos criaram sonhos 
reais pela musica e inspiração 
de cada um. 
Os símbolos serão o silêncio, o 
canto e o toque; tudo sob o 
manto adamascado da 
dúvida que permeia cada 
passo nessa selva vazia e 
deserta da mente. 
O Fogo, a Terra, a Água e o 

Ar estarão presentes. 
Um pacto com a calma de 
ouvir o outro quando a mente 
insiste em partir. 
Olhar para dentro e acordar! 
A PELE 
Lua e Marte em Gêmeos, os 
tambores elevam a mensagem 
com os céus. Um palco 
geminado por peles que 
tocam peles e ressoam seus 
sonhos em forma de ritmo. 
Uma conversa inconsciente, 
profunda, sincera. 
Uma mensagem carregada 
pelas gerações dos antigos ao 
mais novos pelo tambor. 
A voz rasga e talha a carne 
das almas. 
 

Dias 06, 13, 20 e 27 de maio, 
segundas às 20h.  
Centro da Terra - Teatro. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes.  
 

KAMAU + DJ NYACK: 
TRECHO 
 

75 min. | 10 anos. | Até R$ 20 
(ingresso consciente). | 100 
pessoas. 
 

Dono de uma caminhada de 
mais de 20 anos no rap, 
Kamau apresenta o que 
aprendeu, recolheu, criou e 
recriou em sua obra desde 
então, caminhando pelos mais 
variados trechos sonoros pelo 
mundo. Adepto confesso da 
arte de samplear, o MC e 
beatmaker constrói, ao vivo, 
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batidas e rimas acompanhado 
de DJ Nyack, Jeffe, Wesley 
Camilo e Jhow Produz.  
 
Dia 07 e 14 de maio, terça às 
20h.  
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes.  

 
LUNINA: ONDE É ONDE? 
 

75 min. | 10 anos. | R$20 
(ingresso consciente). | 100 
pessoas. 

 
Enigmática geográfica e 
musicalmente, Lulina 
apresenta canções do seu 
novo disco, de sonoridade 
onívora e alma lo-fi, com 
previsão de lançamento para 

julho de 2019 pela YBmusic. A 
acompanham nessa jornada 
ao Centro da Terra: Thomas 
Harres e Igor Caracas, nas 
percussões; Gabriel Bubú, no 
baixo; Dudu Tsuda, nos 
sintetizadores; e Mauricio 
Tagliari, na guitarra.  
 
Dia 21 de maio, terça às 20h.  
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes.  

 
ANA FRANGO ELÉTRICO: 
ESCOLIOSE 
EXPERIMENTO 
 

75 min. | Livre. | 20,00 (ingresso 
consciente). | 100 pessoas. 

 

Escoliose (paralelismo miúdo) 
é o nome inventado para a 
poética que Ana Frango 
Elétrico utiliza tanto em suas 
letras quanto em sua poesia e 
pintura, uma poética de céu e 
chão, paralelos de pequenas 
e grandes estruturas, corpo e 
prédio. ""Se de noite cada 
vez que liga a luz é um novo 
dia pro seu peixe..."". Nesse 
experimento, ela rege um 
improviso a partir de poemas 
de 2015-2019. Freaky 
poetry colorful improvised.  
 
ANA FRANGO ELÉTRICO 
Lançou seu álbum autoral de 
estréia ""Mormaço Queima"", 
em 2018, com composições 
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autorais saturadas, com um 
universo poético surrealista 
miúdo, permeado por gostos, 
texturas e cores. Uma bossa-
pop-rock decadente, com 
pinceladas punk. Passou por 
diversos palcos e parcerias 
através desse álbum e agora 
se prepara para o 
lançamento de seu segundo 
álbum autoral.  
 
Dia 28 de maio, terça às 20h.  
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes.  

 
 
 
 

SINAPSES POÉTICAS: 
FLORBELA ESPANCA POR 
ALICE RUIZ 
 

75 min. | Livre. | R$20 (ingresso 
consciente). | 100 pessoas. 

 
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 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 terceira edição do 
Sinapses Poéticas a 
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convidada é a poeta, 
tradutora e letrista Alice Ruiz 
homenageando Florbela 
Espanca. 
 
Dia 29 de maio, quarta às 20h.  
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes.  

 

A CASINHA 

 
A CASA DE ASAS  
SAMBA E CUMBUCA 
CHEIA NO QUINTAL DA 
CASINHA 
 

Livre. | Gratuito. | 80 pessoas. 

 

Delicioso encontro de 
sambistas no quintal da 
Casinha. 
Vem dançar, cantar e 
saborear neste gostoso 
encontro com nossas raízes. 
 
De 19 de maio, domingo às 14h.  
Casinha. 
Rua Pixinguinha, 259 – Jardim Claudia.  

 

SARAU DO BINHO 

 
CONVERSA VAI COM 
VERSOS VÊM 
 
Livre. | Gratuito. | 80 pessoas. 

 
Encontro mensal com dois 
autores que comentam sobre 

sua trajetória e processos de 
construção de seus textos 
para os convidados.  Tem 
como objetivo visibilizar os 
autores e suas obras, a 
aproximação com o público 
leitor, realizar intercâmbios 
culturais e fomentar processos 
de incentivo a leitura e escrita 
para os participantes. Neste 
encontro receberemos Maria 
Vilani - Filósofa, professora, 
poeta e ativista cultural, uma 
das principais figuras do 
bairro do Grajaú e Djalma 
Pereira - Escritor paraibano, 
autor de três obras e membro 
do Sarau do Binho. Retrata 
em seus livros poesias que 
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falam do sertão, da natureza 
e de amor. 
 
Dia 16 de maio, quinta às 19h.  
Espaço Cultural Sarau do Binho. 
Rua Padre José Antonio Romano, 65 - 
Campo Limpo.  

 
CENTRO CULTURAL 

ZAPATA 
 

OFICINA DO SAMBA 
 
16 anos. | Gratuito. | 20 pessoas. 

 
Oficina gratuita de 
Cavaquinho, pandeiro e 
Surdo oferecidas pelos 
músicos Henrique gaiato, 
Hugo Bispo e Phil ensinando a 

dinâmica do samba e 
introduzindo o principio da 
teoria e pratica musical. 
   
De 03 a 31 de maio, quintas, às 
18h.  
Centro Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 – Sé. 
 

S.O.S. TICANO  
 
18 anos. | Solidário e alimentos. | 
120 pessoas. 

 
Show hardcore beneficente 
com ingresso colaborativo e 
arrecadação de alimentos 
para o Marcelo Ticano um dos 
grandes nomes do movimento 
hardcore em São Paulo que 
está debilitado devido a um 

infarte. Show com as bandas 
Pés Sujos, Bellare, Ódio Social 
e PMA trio   
 
Dia 18 de maio, domingo, às 
18h.  
Centro Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 – Sé. 

 
BAILE DOS RATOS  
 
18 anos. | Gratuito até às 20h, 
após $10. | 120 pessoas. 

 
Um grande encontro da 
cultura nordestina promovido 
há 3 anos pelo Centro Cultural 
Zapata , contando com 3 
grandes DJs da cena 
paulistana Nando Ronca, 
Maicow Laite e Thobias Silva  



ESPAÇOS INDEPENDENTES 
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promovendo o resgate dessa 
cultura maravilhosa através 
de seus toca-discos.  
 
De 09 a 29 de maio, quarta às 
18:30h.  
Centro Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 – Sé. 
 

BRUTAL GRIND ATACK  
 
18 anos. | $10. | 120 pessoas. 
 

Festival tradicional de Grind 
Core volta ao Centro Cultural 
Zapata com os gaúchos do 
Infected Sphere trazendo seu 
brutal Grind Death lançando 
seu mais novo disco Abyss of 
Flesh. Estarão acompanhados 
do já veterano Cruel Face 

com seu Grind Core matador 
e os iniciantes Dead Cops com 
seu Gore Grind e tudo isso em 
uma única noite de Grind 
Core. 
 
Dia 01 de maio, sábado às 20h.  
Centro Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 – Sé. 
 

SAMBA DO GAIATO  
18 anos. | Gratuito. | 120 
pessoas. 
 

Roda de samba aberta ao 
publico para participar 
contando com os mestres 
Henrique gaiato, Phil e Manu 
essa roda cada vez mais 
cresce o numero de 

participantes trazendo um som 
único nas noites de quinta. 
Dia 01 de maio, sábado às 20h.  
Centro Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 – Sé. 
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SHOW REGGANDO VIDAS 
 
90 min. | Livre.  

 
Com o objetivo não só de 
fortalecer a cena reggae na 
cidade de São Paulo, mas 
principalmente despertar nas 
pessoas a consciência de que 
podemos e devemos contribuir 
para um mundo melhor, 
buscando as mudanças em nós 
mesmos, a banda Alma Livre 
apresenta seu Show Reggando 
Vidas  um espetáculo musical de 
excelente qualidade, agradável, 
educativo e inspirador.  Com 
mais de 10 anos de carreira, 
prêmios no Brasil, no exterior e 
dois discos lançados, 
considerada uma grande 
promessa do reggae nacional, a 
banda Alma Livre envolve o 
público e mostra toda sua 

sofisticação e energia com 
canções como Paciência, O preço 
da paz, Sem hora pra voltar, I 
love you entre outras. 

 
Dia 02 de maio, quinta às 19h30. 
CEU Inácio Monteiro. 
Rua Barão Barroso do Amazonas, s / n – 
Guaianases. 

 
Dia 09 de maio, terça às 19h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro.  
 
 

Dia 13 de maio, segunda às 19h30. 
CEU Lajeado. 
Rua Manuel da Mota Coutinho, 293  
Lajeado. 
 

 
SHOW: O PODER DA MENTE 

 
60 min. | Livre.  

 
A banda Damata apresenta as 
faixas de seu novo álbum: O 

Poder da Mente e seus grandes 
sucessos. 

 
Dia 18 de maio, sábado às 16h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 - 
Cangaiba. 
 

Dia 26 de maio, domingo às 15h. 
Casa de Cultura Chico Science. 
Rua Abagiba, 20 - Saúde. 
 
 

ALMA LIVRE 

BANDA DAMATA 


