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ESPETÁCULOS 
 

CIA LÚDICA 

 
A UTOPIA NA ERA DA 

INCERTEZA 
 

120 min. | Gratuito | 12 anos. 

 
Esse projeto tem como objetivo 
propiciar uma programação 
artística múltipla e imersiva. São 4 
atividades sequenciais: Atividades 
Sensoriais, Apresentação Teatral 
e Ágora Contemporânea. 

 
De 2O de março a 05 de setembro, 
terças, quartas e quintas às 14h; 
sábados às 18h. 
Tendal da Lapa. 
Rua Guaicurus, 1100 - Lapa. 

 
 
 
 
 

CIA PESSOAL DO FAROESTE 

 
BRANCOS E MALVADOS OU 

ENSAIO SOBRE OS 3 
PORQUINHOS 

 
60 min. |Pague quanto puder | 16 
anos. 

 
O Pessoal do Faroeste vem 
apresentar o ponto de vista dos 
vilões, homens brancos e maus na 
construção do Brasil. Inspirado em 
HQ e filmes de super-heróis 
americanos, a peça vem discutir o 
poder dos EUA através do 
mercado da cultura pop, como os 
filmes de heróis e guerras. Na 
história, um grupo de teatro 
monta uma peça sobre o golpe 
de 1964 e a tortura no Brasil, 
quando o diretor some nas 
vésperas da estreia. 

 
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. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
ENCONTRO PAULISTA DE 

TEATRO DE GRUPO 
 

De 40 a 120 min. | Pague quanto 
puder | Livre. 

 
Nesse encontro, o Refinaria 
Teatral irá receber em sua sede, 
10 companhias de Teatro de 
Grupo da Cidade de São Paulo, 
que irão apresentar um 
espetáculo de seu repertório e 
farão um debate após cada 
apresentação. Espetáculos adultos 
e infantis compõe esse Encontro, o 
que proporciona uma diversidade 
estética e temática ao público. 
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CIA ANTROPOFÁGICA 
ESPETÁCULO: KABARÉ 

ANTROPOFÁGICO 
 
O Kabaré Antropofágico é um 
cabaré inspirado na tradição 
dos espetáculos de formas 
híbridas e do teatro de 
variedades, voltado para a 
pesquisa musical da 
Antropofágica. O espetáculo 
nasce da intersecção de dois 
campos de interesse do 
grupo: a música no contexto 
das formas de agitação e 
propaganda, e a 
potencialidade do uso da 
canção na música de cena. 
Um banquete cênico-musical 
que reúne música, poesia e 
cenas do repertório da 
Antropofágica, organizado 
em eixos que degustam 
episódios da história do Brasil 
desde a Colônia até 

acontecimentos 
contemporânios. 
 

Dia 06 de julho, sábado às 20h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1503 – Vila Aurora. 

 
GRUPO REDIMUNHO 

ESPETÁCULO: NOME SUJO 
 
Trata-se de um fragmento 
dramatúrgico criado para a 
pesquisa do Coletivo 
Redimunho de 2014, no qual 
a imagem de uma mulher que 
passa a vida limpando tudo 
que lhe mandam em função 
do seu trabalho, sua 
invisibilidade é cortada 
quando ela resolve, num dia 
qualquer, revirar as questões 
que afligem seu cotidiano e 
gritar ao mundo seu 
pensamento e sua revolta 
 

Dia 07 de julho, domingo às 18h. 

Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1503 – Vila Aurora. 

 
REPÚBLICA ATIVA  

DE TEATRO 
EPETÁCULO: OINIMIGO 

 
Em meio a uma guerra, em 
algum lugar que poderia ser 
um deserto, há dois buracos. 
Nos buracos, dois soldados. 
Eles são inimigos. Sem 
poderem sair do lugar, eles 
são obrigados a conviver com 
o perigo, que está ao lado. 
Mas, será que ele é tão 
perigoso assim? Será que 
tudo aquilo que contaram é 
verdade? De maneira lúdica 
e divertida, esses soldados 
vão se surpreender com o 
que está do outro lado do 
front. 
 

Dia 13 de julho, sábado às 20h. 
Refinaria Teatral. 
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Rua João de Laet, 1503 – Vila Aurora. 

 
GRUPO FOLIAS 

ESPETÁCULO: BABILÔNIA 2 
 
Babilônia 2 tem como ponto 
de partida “A Ópera dos três 
Vinténs” e de chegada “O 
cão e o mendigo”, ambas de 
Brecht. Dito assim, parece 
uma longa saga, mas, na 
verdade, é uma singela 
homenagem aos nossos 
vizinhos, os sem papel, os sem 
casa, os sem nada, que 
habitam os baixos do viaduto 
e a superfície dura do 
asfalto. 
 

Dia 14 de julho, domingo às 18h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1503 – Vila Aurora. 

 
 
 
 

CIA SABRE DE LUZ TEATRO 
ESPETÁCULO: 5 SEMANAS 

EM UM BALÃO 
 
Drº Fergusson, um cientista 
aventureiro, seu amigo Drº 
Kennedy e seu fiel criado 
Joe, partem em uma aventura 
pela África, a bordo de um 
balão. Durante o percurso, 
eles aprendem que nem todo 
tesouro do mundo é mais 
valioso do que uma grande 
aventura! 
 

Dia 20 de julho, sábado às 20h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1503 – Vila Aurora. 

 
A PRÓXIMA COMPANHIA 
ESPETÁCULO: QUERANÇA 

 
Fábula dramatúrgica que 
traça a história de Rosa 
Ararim, moradora de um 

lugarejo conhecido como 
Alereda, onde o sol é 
insistente e a terra 
esturricada. Desenhada em 
caminhos estreitos, numa 
trama de vida e morte, 
Alereda está ocupada por um 
exército de jagunços, 
liderados pelo temido Sô 
Déo, e tem suas mulheres 
violentadas, mortas e, uma a 
uma, quaradas ao sol, 
veladas sem lua, extintas 
carbonizando o chão. Neste 
contexto, a guerreira Rosa 
emerge no enfrentamento 
contra todo este estado 
falocêntrico de opressão. 
 

Dia 21 de julho, domingo às 18h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1503 – Vila Aurora. 
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CIA TEATRO DE 
INVESTIGAÇÃO 

ESPETÁCULO: A CASA DE 
FARINHA DE GONZAGÃO 

 
Teatro-baile baseado na 
obra de Luiz Gonzaga, 
dividida em três partes sem 
intervalo. 1ª Parte – BAILE – 
Saudando o Sertão. O elenco 
recebe o público com bebida, 
comida e dança. 2ª Parte – 
Peça teatral baseada na 
obra de Luiz Gonzaga. Os 
personagens de suas músicas 
são transportados para uma 
casa de farinha, a cozinha do 
sertão, e lá, em sua 
intimidade criativa, têm a 
chance de contarem seus 
“causos”, suas vidas. 3ª Parte 
– BAILE – “O forró de Mané 
Víto” Arrasta pé ao vivo com 
o repertório de Luiz 
Gonzaga. 

Dia 27 de julho, sábado às 20h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1503 – Vila Aurora. 

 
CIA PAIDEIA DE TEATRO 

ESPETÁCULO: O CORAÇÃO 
DE UM BOXEADOR 

 
O quarto de um asilo é um 
ringue de boxe quando o 
jovem Ioiô tem de cumprir 
pena por roubar uma 
mobilete pintando o cômodo 
onde vive o velho Leo, 
boxeador famoso que foi 
esquecido. Com diálogos 
vigorosos, o texto mostra a 
vontade dos dois 
personagens em se ajudarem 
na realização de seus sonhos.  
 

Dia 28 de julho, domingo às 18h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1503 – Vila Aurora. 

 
 

REPÚBLICA ATIVA 
DE TEATRO 

 
A SOMBRA DO VALE: 

A HISTÓRIA QUE JÁ FOI 
CONTADA MUITAS VEZES 

 
43 min. |Gratuito | Livre. 

 
Tudo estava como sempre, até 
que um dia a sombra desceu o 
vale. Não houve tempo para 
perceber o que aconteceu. Só se 
sabe que tudo está diferente e 
todos perderam algo. Diante de 
tantas incertezas, o espetáculo 
embarca numa aventura sob um 
rio de lama em busca de 
respostas. 

 
De 06 de julho a 04 de agosto, 
sábados e domingos às 16h (dia 02 
às 10h e às 14h30). 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
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CIA DA REVISTA 

 
DESBOTOU 

 
55 min. | R$20,00 (inteira), R$10,00 
(meia) e R$5,00 (moradores da 
região) | Livre. 

 
Em um mundo onde as cores foram 
banidas e onde tudo o que resta 
é cinza, a pequena Catarina 
insiste em descobrir a origem da 
catástrofe das cores. A teimosia 
de Catarina dá resultado, pois, 
um dia, a menina testemunha um 
milagre: o nascimento de uma flor 
colorida. Catarina, agora, tem 
uma importante tarefa a cumprir: 
com a ajuda da Avó e de toda a 
cidade, ela levará à frente a 
missão de derrotar Bruto, o líder 
brutamonte que proibiu as cores. 
Conseguirá Catarina devolver as 
cores ao mundo? 
 
De 13 de julho a 18 de agosto, 
sábados e domingos às 16h. 

Espaço Cia da Revista. 
Alameda Nothmann, 1135 – Campos 
Elíseos. 

 

BURACO D’ORÁCULO 

 
CIRCULAÇÃO RESISTÊNCIA 

 
50 min. | Gratuito| 12 anos. 

 
Residência é parte do projeto 
Buraco 20 Anos: da (R)existência 
na Rua à Poesia em Cena. O 
projeto teve início em outubro de 
2018, no Parque São Rafael, 
junto ao Grupo Rosas Periféricas; 
e neste ano de 2019, aportou em 
Cidade Tiradentes com o Circo 
Teatro Palombar, e em Perus, com 
o Teatro Pandora. O objetivo do 
Buraco d’Oráculo 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.  

De 13 a 27 de julho, sexta e sábado 
às 19h; domingo às 16h. 
CITA – Cantinho de Integração de Todas 
as Artes. 
Rua Aroldo de Azevedo, 20 – Campo 
Limpo. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

BURACO D’ORÁCULO 

 
CAFÉ TEATRAL 

 
120 min. | Gratuito| Livre. 

 
O Café Teatral é um encontro 
para debate, em torno de 
uma mesa servida com um 
"café da tarde". No projeto 
em desenvolvimento, 
buscamos um aprofundamento 
na linguagem da cenopoesia, 
por meio de pesquisa e 
relacionando esta estética a 
outras linguagens. Para este 
encontro faremos uma 
relação da cenopoesia com 
as poéticas do teatrólogo 
Augusto Boal, com o 
convidado Professor Doutor 
Licko Turle. 

 

Dia 29 de julho, segunda às 19h. 
Ocupação Cultural Mateus Santos. 
Avenida Paranaguá, 1633 – Jardim Belém. 

 

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 à 05 de setembro 
(exceto nos dias 13, 25 e 27 de julho 
e nos dias 10, 24 e 31 de setembro). 
Terças, quartas e quintas às 14h 
(aberta para turmas de escolas e 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM JULHO/2019 

                       
    

                                                   

para o público em geral); sábados às 
18h. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guiacurus,1100 - Lapa. 
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ESPETÁCULOS 
 

KAVANTAN & 
ASSOCIADOS – PROJETOS 

E EVENTOS CULTURAIS 
 

COMÉDIAS FURIOSAS 
 

90 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
Quatro histórias se entrelaçam 
ao longo de um dia em que 
personagens lidam com as 
angustias de um mundo em que 
a comunicação e os 
relacionamentos definham, 
apesar de cada vez mais 
conectado tecnologicamente. 

 
De 28 de junho a 21 de julho, 

sextas e sábados às 21h; domingos 

às 19h. 

Teatro Municipal Leopoldo Fróes. 

Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro. 

 

CIC PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 
PALAVRA DE STELA 

 
60 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
Palavra de Stela é um espetáculo 
solo interpretado por Cleide 
Queiroz, indicada ao Prêmio 
APCA 2017 por este trabalho, 
com direção e dramaturgia de 
Elias Andreato. Baseado na vida 
e obra de Stela do Patrocínio, o 
espetáculo narra sua trajetória, 
expõe seu cotidiano e revela seu 
olhar de perplexidade diante da 
vida e dos seres humanos. 

 
De 05 a 14 de julho, sextas e 

sábados às 20h; domingos às 19h. 

Teatro Zanoni Ferrite. 

Avenida Renata, 163 - Vila Formosa. 

 
 
 

COLETIVO O BONDE 

 
QUANDO EU MORRER, VOU 

CONTAR TUDO A DEUS 
 

60 min. | Gratuito | Livre. 

 
Baseado numa história real, o 
espetáculo conta as aventuras de 
Abou, um menino africano que foi 
encontrado dentro de uma mala 
tentando entrar no continente 
europeu. Ao som de tambores e 
violão, quatro atores-narradores 
contam a história deste refugiado 
que, junto com sua mala Ilê - 
companheira, abrigo e animal de 
estimação - enfrentou 
dificuldades com criatividade, 
imaginação e coragem. 

 
Dias 03 e 10 de julho, quarta às 

10h e às 15h respectivamente. 

Centro de Formação Cultural Cidade 

Tiradentes. 

Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto 

Habitacional Sítio Conceição. 
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De 20 de julho a 03 de agosto, 

sábados e domingos às 16h. 

Teatro Zanoni Ferrite. 

Avenida Renata, 163 - Chácara 

Belenzinho. 

 

HÉLIO CÍCERO 

 
PISO MOLHADO 

 
60 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
Três figuras estão perdidas no 
caos de uma megalópole cinzenta 
da qual parece ser impossível 
escapar. A cantora decadente 
Selma guarda a sua coleção de 
aranhas em uma caixa de papel; 
o velho pianista Tony mostra seu 
desencanto com os dias presentes 
em tom saudosista; e o sarcástico 
encanador Osvaldo não tem 
emprego fixo e enfrenta a 
fumaça da cidade para encontrar 
seu sustento em bicos diversos. 

 
De 05 a 28 de julho, quinta, sextas 

e sábados às 21h; domingos às 

19h. 

Teatro Cacilda Becker. 

Rua Tito, 295 – Lapa. 

 

PROA - PRODUÇÕES 

 
AEROPLANOS 

 
60 min. | Gratuito | 12 anos. 

 
Enquanto relembram o passado e 
discutem questões urgentes do 
presente, Chico e Cristo, velhos 
amigos com mais de 70 anos, são 
surpreendidos por um convite 
inesperado, que poderá 
transformar suas vidas. Uma 
deliciosa comédia, que propõe 
uma delicada reflexão sobre a 
amizade e o envelhecimento. 

 
De 05 a 28 de julho, sextas às 15h; 

sábados às 20h; e domingo às 19h. 

Centro Cultural da Penha. 

Largo do Rosário, 20 - Penha. 

 

NÚCLEO ESTEP 

 
VEM BUSCAR-ME QUE 

AINDA SOU TEU 
 
100 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
A história se passa nos bastidores 
de uma companhia de circo-
teatro em uma pequena cidade 
do Brasil. Ela é dirigida por 
Aleluia Simões/Mãezinha (Bete 
Dorgam), que luta bravamente 
pelo sustento de seus artistas e do 
seu negócio desde que herdou a 
lona dos seus pais. Ela é mãe de 
Campônio (Ian Soffredini), que 
está cego de paixão pela 
ambiciosa Amada Amanda (Yael 
Pecarovich), uma das integrantes 
do grupo. Um dia, a chegada da 
rica Cancionina Song (Laura La 
Padula) e a partida do sedutor 
Lologigo (Clovys Torres) 
incendeiam a inveja de Amada. 
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De 06 de julho a 04 de agosto, 

sábado às 21h; domingo às 19h. 

Teatro João Caetano. 

Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino. 

 

CIA BARRACÃO CULTURAL 

 
NÓS 

 
60 min. | Gratuito | Livre. 

 
NÓS conta a história de Mel, 
uma garota que nasceu em um 
repolho mofado, na pequena 
Pamongas, onde vivia feliz e 
rodeada por borboletas, motivo 
de brincadeiras e zombarias por 
parte dos habitantes 'normais' 
da cidade. Um dia, de tanto 
segurar as mágoas e o choro, 
que não caia nem mesmo 
descascando cebolas, Mel 
acabou com o corpo cheio de 
nós, cada um mais apertado que 
o outro. Diante disso, ela 
convenceu seus pés de ir embora 
para um lugar distante, e saiu 

de Pamongas disfarçada de 
geladeira. Mel não sabia que 
havia tantas coisas para 
conhecer. Cinco nós foram 
necessários para que ela se 
aventurasse. Andou, cruzou 
montanhas e rios, encontrou 
animais, carroças e bicicletas 
pelo caminho. À medida que se 
permitiu vivenciar cada coisa 
diferente na jornada, seus nós 
foram se desfazendo e ela 
encontrou alguém que ganhou 
sua confiança. E Mel conheceu 
uma cidade onde cada um tinha 
seu próprio nó e ninguém ligava 
para isso. 

 
Dia 06 de julho, sábado às 11h e 

às 15h. 

Parque Previdência. 

Rua Frederico Albuquerque, 120 - Jardim 

Itacolomy. 

 
Dia 07 de julho, domingo às 11h e 

às 15h. 

Parque Raposo Tavares. 

Rua Telmo Coelho Filho, 200 – Jardim 

Olympia. 

 

NÚCLEO CAIXA PRETA 

 
BARTLEBY 

 
70 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
Bartleby não se opõe às amáveis 
investidas de seu chefe, o 
Advogado, mas com sua célebre 
frase “Prefiro não”, resiste às 
ordens de seu patrão e desperta 
uma sucessão tragicômica de 
acontecimentos. Contra essa 
cortês e inexplicável resistência 
pacífica do copista estilhaça-se 
todo o sistema de normas, valores 
e referências de seu superior. 

 
De 19 de julho a 04 de agosto, 

sextas e sábados às 21h; domingos 

às 19h. 

Teatro Arthur Azevedo. 

Avenida Paes de Barros, 955 - Mooca. 
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CARNE DE MULHER 

 
CARNE DE MULHER 

 
70 min. | Gratuito | 16 anos. 

 
O novo solo de Paula Cohen, leva 
à cena um texto de Dario Fo e 
Franca Rame escrito em 1977 e 
que está mais atual do que nunca. 
A peça expõe uma trajetória de 
violência na qual a protagonista 
foi exposta durante a vida, tendo 
como grande vilão o sistema 
patriarcal que é um sistema 
profundamente enraizado na 
nossa cultura, onde os pilares são 
o caminho da opressão e da 
violência contra a mulher. 

 
De 27 de julho a 18 de agosto, 

sextas e sábados às 20h; domingos 

às 19h. 

Centro Cultural Santo Amaro. 

Avenida João Dias, 855 – Santo Amaro. 

 

LÍVIA PRESTES 

 
RICARDO III OU CENAS DA 

VIDA DE MEIERHOLD 
 
90 min. | R$20,00 (inteira), R$10,00 

(meia) | 12 anos. 

 
Peça sobre o encenador 
Meierhold, que dirige Ricardo III 
de Shakespeare e é impedido 
pelo Generalíssimo de estrear. 
 
De 01 de junho a 07 de julho, 

quintas (6, 13 e 20 de junho) às 20h; 

sextas e sábados às 21h; domingos 

às 20h. 

Centro Cultural São Paulo. 

Rua Vergueiro, 1000 - Vergueiro. 

 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA DA PALAVRA 

 
Oficina de teatro verbatim - 

Hotel Mariana 
 
240 min. | Gratuito | 16 anos. 

 
O teatro verbatim é um tipo de 
teatro documentário que 
reproduz em cena as palavras 
exatas de pessoas reais 
gravadas em entrevistas sobre um 
determinado tema ou evento. 
Durante a apresentação, os 
atores reproduzem 
instantaneamente o que estão 
ouvindo em fones de ouvido com 
o objetivo de reproduzir os 
áudios da maneira mais fiel 
possível, atingindo um grau de 
autenticidade que se aproxime 
da natureza de cada 
entrevistado. Embora o teatro 
documental não seja um 
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fenômeno recente, a tendência de 
apresentar o teatro verbatim 
surgiu com força no teatro 
britânico contemporâneo ao 
longo da última década e muito 
do seu apelo reside no 
imediatismo do estilo, já que 
oferece uma plataforma 
instigante para falar de questões 
contemporâneas e permite tratar 
em pouco tempo de assuntos 
atuais. 
Oficineiro: Herbert Bianchi 

 
De 06 de junho a 20 de julho, 

sábados às 10h. 

Centro Cultural da Penha. 

Largo do Rosário, 20 - Penha de França. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA FILHOS DO DR. 
ALFREDO 

 
QUEM FICA COM QUEM 

 
90 min.| R$ 10,00 (inteira). Promoção: 
às sextas todos pagam meia | 14 
anos. 
 

Quem Fica com Quem propõe uma 
reflexão sobre as relações 
humanas contemporâneas a partir 
de várias histórias aparentemente 
independentes: uma senhora 
solitária faz encomendas por 
telefone para seduzir 
entregadores; uma mulher recém 
separada decide ter um filho por 
inseminação artificial; um jovem 
gay busca por um parceiro em 
uma agência de “machts virtuais”; 
um encontro entre um rapaz e uma 
moça que foram namorados na 
adolescência, entre outros casos. 
 

De 31 de maio a 28 de julho, sextas 
e sábados às 21h; domingos às 19h. 
Viga Espaço Cênico. 
Rua Capote Valente, 1323 - Sumaré. 

 

NÚCLEO PEQUENO ATO 

 
DISTOPIA BRASIL 

 
90 min. | Gratuito | 12 anos. 

 
A montagem surgiu de um 
processo criativo colaborativo, no 
qual o núcleo se debruçou sobre 
distopias clássicas e 
contemporâneas, como 1984, 
Fahrenheit 451, Handmaid’s Tale, 
Blade Runner, Matrix, Laranja 
Mecânica, Admirável Mundo 
Novo, Black Mirror, Ensaio sobre a 
Cegueira e V de Vingança. Assim 
como as peças anteriores do 
coletivo, Distopia Brasil propõe 
uma experiência imersiva ao 
espectador arrastando-o para 
dentro da cena. 

 

Dias 01 e 02 de julho, segunda e 
terça às 19h30. 
CEU Alvarenga. 
Estrada do Alvarenga, 3752 - Balneário 
São Francisco. 

 

TEATRO VERBATIM 

 
REVIDE 

 
70 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
Dirigida por Herbert Bianchi, a 
peça apresenta diversos pontos 
de vista sobre o atual cenário da 
violência no Brasil, lançando um 
olhar sobre as suas formas de 
prevenção. 

 
Dia 01 de julho, segunda às 19h. 
CEU São Rafael. 
Rua Cinira Polônio, 100 - Conjunto Promorar 
Rio Claro. 

 
Dia 05 de julho, sexta às 20h. 
CEU Inácio Monteiro. 
Rua Barão Barroso do Amazonas, s/n - 
Guaianases. 
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CIA MUNGUNZÁ 
DE TEATRO 

 
LUIS ANTONIO – GABRIELA 

 
88 min. | Gratuito | 16 anos. 

 
No espetáculo, o diretor Nelson 
Baskerville coloca em cena sua 
própria história, a qual o irmão 
mais velho, homossexual, Luis 
Antonio, desafia as regras de uma 
família conservadora dos anos 
1960. O documentário cênico tem 
início no ano de 1953, com o 
nascimento de Luis Antonio, filho 
mais velho de cinco irmãos, que 
passou infância, adolescência e 
parte da juventude em Santos até 
ir embora para Espanha aos 30 
anos, onde se transforma em 
Gabriela; e vai até 2006, data 
de sua morte. 

 
De 05 a 07 de julho, sexta e sábado 
às 19h; domingo às 17h. 
Teatro Arthur Azevedo. 

Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca. 

 
PORQUE A CRIANÇA 

COZINHA NA POLENTA 
 

80 min. | Gratuito | 16 anos. 

 
Baseado na obra da escritora 
romena Aglaja Veteranyi, o 
espetáculo conta a história de uma 
menina romena cujos pais são 
artistas circenses exilados de seu 
país. A mãe se pendura no 
trapézio pelos cabelos todas as 
noites e o pai é um palhaço que 
não acredita em Deus. Enquanto, 
em seu exílio, excursiona pela 
Europa Central, a menina, ao lado 
da irmã mais velha, é 
arremessada de encontro ao 
despedaçamento de todos os seus 
ideais, bem como o preço por 
cada um deles. 

 
De 11 a 14 de julho, quinta e sexta 
às 19h; domingo às 17h. 
Teatro Arthur Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca. 

CIA DOS INFAMES 

 
O NOME DAS COISAS 

 
60 min. | R$20,00 (inteira) R$10,00 
(meia) | 12 anos. 

 
O Nome das Coisas homenageia 
os 100 anos de nascimento da 
célebre poeta portuguesa Sophia 
Breiner Andresen. Suas reflexões e 
angústias são colocadas em cena, 
em uma inquietante e incansável 
pesquisa sobre a condição 
ontológica do humano. A partir 
dos poemas, reflexões sobre o 
fazer poético e contos da autora, 
o solo apresenta ao público 
diferentes “Sophias” e 
possibilidades de interpretação, 
como se a própria poeta fosse 
reinventada a cada poesia. 
 
De 05 de julho a 05 de agosto, 
sextas, sábados e segundas às 21h; 
domingos às 19h. 
SP Escola de Teatro. 
Praça Roosevelt, 210 - Centro. 



PRÊMIO CLEYDE YÁCONIS 
ACONTECE EM JULHO/2019 

                       
    

                                                   

SOCIEDADE LÍQUIDA 

 
COMO SE DESENHA UM 

CORAÇÃO? 
 

60 minutos. | Gratuito | Livre. 
 

Primeira mostra individual de 
Laerte Késsimos, a exposição 
COMO SE DESENHA UM 
CORAÇÃO? apresenta o 
expoente de seus trabalhos, 
criados entre 2017 e 2019. São 
desenhos, pinturas, bordados e 
objetos – “objetos de desejo e de 
curiosidade” - criados numa 
relação direta, ora de 
espelhamento, ora de 
duplicidade, com os trabalhos do 
artista plástico José Leonilson 
(1957-1993). Inspirações, 
traduções e revisitas à obra de 
Leonilson são materializadas em 
obras plásticas que constituem, 
além da exposição, o alicerce 
temático de um solo autoral 

inspirado na vida e obra do 
artista cearense. 

 
De 10 de julho a 10 de agosto, de 
segunda a sexta das 15h às 19h; 
sábados das 11h às 15h. 
Galeria Zarvos São Luíz. 
Avenida São Luiz, 258 - loja 14 - República. 

 

CIA GUFA DE TEATRO 

 
EU EM TI – RETRATOS / UM 
DOCUMENTÁRIO CÊNICO 

 
60 min. (+ 20min. de bate papo) | 
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 06 de julho, sábado às 19h. 
Casa de Cultura da Freguesia do Ó. 

Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 
215 - Freguesia do Ó. 

 
Dia 07 de julho, domingo às 18h. 
NASCE - Núcleo de Apoio Social ao 
Cantinho da Esperança. 
Avenida Primavera de Caiena, 338 - 
Parque Santa Madalena. 

 
Dia 13 de julho, sábado às 18h. 
Casa de Cultura de Guaianases. 
Rua Castelo de Leça, s/n - Jardim Soares. 

 
Dia 14 de julho, domingo às 18h. 
Casa de Cultura M’Boi Mirim. 
Avenida Inácio Dias da Silva, s/nº - 
Piraporinha. 

 
Dia 20 de julho, sábado às 18h. 
Ceu Água Azul. 
Avenida dos Metalúrgicos, 1262 - Cidade 
Tiradentes. 

 
Dia 21 de julho, domingo às 18h. 
Centro de Culturas Negras do Jabaquara. 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara. 
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CIRCO VOX 

 
SE CHOVE NÃO MOLHA 

 
60 min. (+ 20min. de bate papo) | 
Gratuito | 14 anos. 

 
Uma família de palhaços, o pai e 
seus dois filhos, chegam para 
apresentar um espetáculo, mas se 
atrapalham ao fazer os números, 
que acabam sempre da forma 
errada. Os três ficam nesse “chove 
não molha” e então percebem no 
final que, sem querer, 
apresentaram um espetáculo 
divertidíssimo. Nessa montagem o 
grupo traz esquetes tradicionais 
circenses adaptadas para a 
linguagem contemporânea do 
Circo Vox. 

 
Dia 15 de julho, segunda às 10h. 
CEU Jardim Paulistano. 
Rua Aparecida do Taboado, S/N - Jardim 
Paulistano. 

 

ARRUAÇA 
 
Arruaça é uma folia na rua, 
feito para entreter de uma 
forma leve e divertida. O 
espetáculo segue um roteiro de 
números e gagues criado 
justamente para receber o 
improviso que a rua traz, com a 
espontaneidade do público em 
movimento. 
 
Dia 15 de julho, segunda às 14h. 
CEU Jardim Paulistano. 
Rua Aparecida do Taboado, S/N - Jardim 
Paulistano. 

 
A HORA DA VERDADE 

 
O espetáculo A Hora da 
Verdade mostra um casal de 
Clowns enfrentando a hora 
mais difícil da vida deles... a 
hora de suas mortes. Os dois 
Clowns entram em cena 
prontos a apresentar um 

número de extrema 
dificuldade. Ao executar o 
número acabam sofrendo um 
acidente terrível em pleno 
espetáculo e passam pela 
experiência de quase morte, 
que fará com que os dois 
enfrentem questões existenciais 
e relembrem os piores e 
melhores momentos de suas 
vidas de palhaço. Desta forma 
mostramos ao público uma 
maneira divertida de lidar com 
a inevitabilidade da morte e a 
importância de enfrentar a 
vida com bom humor, mesmo 
que, nesse caso, tenhamos 
boas doses de humor negro. 
 
Dias 20 e 21, 27 e 28 de julho, 
sábados às 20h30, domingos às 19h. 
Galpão CIRCO VOX. 
Rua Alvarenga Peixoto, 557 – Vila Anastácio. 
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ESPETÁCULOS 
 

TAANTEATRO  

 
MENSAGENS DE 
MOÇAMBIQUE 

 
55 min. |164 Lugares |R$20 
(inteira) e R$10 (meia). | 12 anos. 

 
Mensagens de Moçambique 
tematiza a luta pela soberania e 
autorrealização humana face à 
herança colonial portuguesa num 
país africano. O espetáculo com 
dramaturgia de Wolfgang 
Pannek, direção coreográfica de 
Maura Baiocchi e dança de 
Jorge Ndlozy, integra o projeto 
[des]colonizações da Taanteatro 
Companhia.  

 
Dias 10 e 11 de julho, quarta e 
quinta às 19h. 
Teatro Sérgio Cardoso. 
Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista. 

INTUIÇÃO COMPANHIA DE 
BALLET 

 
EPIFANIA 

 
50 min. | Gratuito | Livre. 
 

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-cabeça e 
agora consegue ver a imagem”.  
Sendo assim, 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 texturas de 
movimentos, fazendo com que 
todos esses elementos direcionem 
a ambientação cenográfica, a 
movimentação, o formato e a 

atmosfera da obra.  A epifania 

também pode ser considerada 
como uma "experiência 
religiosa", não falamos sobre 
histeria, alucinação ou 
desconecção com a realidade, 
estamos dizendo a respeito da 
pesquisa de Willian James que 
define esse episódio quando o 
indivíduo vivencia as quatro 
premissas: a crença em uma 
inteligência organizadora 
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conectada ao indivíduo, a 
impossibilidade de traduzir essa 
experiência em palavras, o 
rompimento da noção de tempo 
e espaço e, por fim, a certeza 
de que a experiência é real. 
Entendemos a epifania como o 
momento efêmero de súbita 
compreensão de existência no 
mundo através de instantes no 
qual o indivíduo consegue 
ancorar sua consciência no 
momento presente. Aprimorar os 
sentidos é se sentir cada vez 
mais vivo. 

 
Dias 06 e 07 de julho, sábado e 
domingo às 19h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – 
Cangaiba. 

 
Dias 13 e 14 de julho, sábado e 
domingo às 19h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 – Centro. 

 
 

JORGE GARCIA 
COMPANHIA DE DANÇA 

 
ESPETÁCULO PLANO 
SEQUÊNCIA / TAKE 2 

 
50 min.| 90 Lugares |Gratuito | 16 
anos. 

 
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, que a 
Companhia desenvolve desde 
2015 e define como 
Coreocinegrafia, contando mais 
recentemente com a parceria do 
cineasta Heitor Dhalia (‘O Cheiro 
do Ralo’/2006, ‘À 
Deriva‘/2009, ‘On 
Yoga‘/2017). A dramaturgia se 
dá pela vivência no espaço, 
pela utilização das técnicas que 

permeiam a dança e o cinema, e 
pelo desejo intuitivo de registrar 
uma ação. 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 
Sequência / Take 2 é um convite 
a mergulhar no interior dos 
mecanismos que sustentam uma 
ficção, e se reconhecer, 
coletivamente, como parte de um 
plano maior de eventos. 

 
De 05 a 14 de julho, sexta, sábado 
e domingo às 20h. 
Teatro de Contêiner. 
Rua dos Gusmões, 43 - Santa Ifigênia. 
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ESPETÁCULO PLANO 
SEQUÊNCIA / CAIXA PRETA 
 
50 min.| 450 Lugares |Gratuito | 
16 anos  

 
Plano Sequência / Take 2, 
inicialmente criado para espaços 
alternativos com grande 
circulação de pessoas, ganha 
agora uma versão Caixa-Preta. 
Se desvinculando de um contexto 
site-specific e aprofundando as 
relações entre luz, movimento do 
corpo e movimento de câmera, 
essa versão para espaços 
cênicos propõe um novo olhar 
sobre a dramaturgia do 
trabalho, que é repleta de 
camadas de discurso e um grade 
leque de possibilidades de 
observação e relação com as 
ações que se desenrolam dentro 
da construção do filme. 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. Na 
adaptação Plano Sequência / 
Caixa-Preta, a Cia busca 
deslocar-se num ambiente 
controlado, e concentrar todas 
as ações em um único espaço. Se 
antes a arquitetura, as linhas de 
força do espaço e o trânsito do 
público eram parte essencial da 
dramaturgia do trabalho, agora 
o isolamento dos agentes que 
produzem esse acontecimento 
permite uma visão mais acurada 
de determinadas relações e 
procedimentos. “No processo 
artesanal deste acontecimento, o 
erro, a precariedade, a solução 
e a dissolução de questões são 
matéria base para a criação.  

 

Dia 17 de julho, quarta às 19h30. 
CEU Alvarenga. 
Estrada do Alvarenga, 3752 - Balneário 
São Francisco. 

 
De 19 a 21 de julho, sexta e 
sábado às 20h, domingo às 19h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 – Centro. 

 
Dia 28 de julho, sexta e sábado às 
20h, domingo às 00h. 
Capital 35. 
Rua Capital Federal, 35 - Sumaré. 

 

BETH BASTOS E NÚCLEO DE 
PESQUISA 

 
O QUE VEMOS QUANDO 

OLHAMOS DANÇA? 
 
60 min. | Gratuito | 10 anos. 
 

A performance-observatório 
convida o espectador a 
desfrutar de instantes de 
suspensão do movimento em 
pausas, criando imagens e 
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elevando gestos. Com a 
partitura de andar de olhos 
abertos e pausar de olhos 
fechados constrói, em tempo 
real, composições e ações 
comuns a todos nós. A 
performance-observatório 
oferece ao espectador a 
possibilidade de escolher como e 
de que lugar se quer olhar, ver e 
assistir, podendo fotografar, 
filmar, desenhar ou partir. 

 
Dia 11 de julho, quinta às 17h. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n - Centro. 

 
Dia 13 de julho, sábado às 17h. 
Marquise da Praça do Patriarca. 
Praça do Patriarca - Centro. 

 
 
 
 
 

NÚCLEO DE 
IMPROVISAÇÃO 

 
DESCONTINUIDADES OU 
POR UMA POÉTICA DO 

INSTANTE 
 
50 min.| 60 lugares | Gratuito. | 12 
anos. 

 
"ENTRE O QUE SE IMAGINA E O 
QUE SE PODE TOCAR - COM 
PALAVRAS NO MEIO" é o novo 
trabalho do Núcleo de 
Improvisação.  
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. 

Dias 27 e 28 de julho, sábado às 
21h e domingo às 20h.  
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso.  
 

PLATAFORMASHOP SUI 

 
MEU DOCE ESTIMADO 

 
20 min.|40 lugares | Gratuito. | 
Livre. 

 
“Agora lúcida e calma, Lóri 
lembrou-se de que lera que os 
movimentos histéricos de um 
animal preso tinham como 
intenção libertar, por meio de 
um desses movimentos, a coisa 
ignorada que o estava 
prendendo — a ignorância do 
movimento único, exato e 
libertador era o que tornava um 
animal histérico: ele apelava 
para o descontrole — durante o 
sábio descontrole de Lóri ela 
tivera para si mesma agora as 
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vantagens libertadoras vindas 
de sua vida mais primitiva e 
animal: apelara histericamente 
para tantos sentimentos 
contraditórios e violentos que o 
sentimento libertador terminara 
desprendendo-a da rede, na sua 
ignorância animal ela não sabia 
sequer como, estava cansada do 
esforço de animal libertado.”  
- Clarice Lispector. 

 
Dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de 
julho, quarta, quinta e sexta, às 
19h. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n – Centro. 

 
O BOI VOADOR 

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

 
Imagine estar sentado no vento... 
Neste voo você escuta a música 
que no tempo ficou. 

Um bicho pesado com olhos de 
espelho, patas robustas, e um 
sorriso na cara dá um riso 
profundo, se aconchega e 
desaparece. Entre a ilusão e a 
imaginação voa para dentro de 
si, se perdoa, se aceita e voa, 
sente a dança protegendo o 
corpo e o corpo se curando na 
dança. Corpo pesado e forte 
que se põe a voar e a liberar o 
peso das coisas do mundo. Beija 
na cara do frágil e voa. 

 
Dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de 
julho, quarta, quinta e sexta, às 
19h. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n – Centro. 

 

NÚCLEO ENTRETANTO 

 
SITUAÇÕES 

COREOGRÁFICAS#VARIAC
OÃ3: UMA COISA MUDA 

 

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

 
A peça coreográfica SITUAÇÃO 
DE ATRITO 3# UMA COISA 
MUDA encerra o projeto 
situações 
coreográficas#variação3. 
Acreditamos que, se existe uma 
conexão entre arte e política, 
ela deve ser colocada em termos 
de dissenso, no sentido de que 
dissenso produz ruptura de 
hábitos e comportamentos. Virar 
do avesso, sacudir o consenso 
empoeirado, encontrar as 
contra-potências, os contra-
golpes, novas desordens que a 
suposta ordem totalitária 
encobrem. 
Foi a partir da relação (arte-
política) e outros 
questionamentos, que Wellington 
Duarte pensou o projeto 
buscando instaurar um caráter 
insurgente no corpo a fim de 
construir situações coreográficas 
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em suas potências políticas. 
Nelas o binômio dança-política é 
pensado através de uma 
invocação direta do corpo e suas 
capacidades, do corpo e suas 
potências cuja função é a de 
perturbar nossa formatação 
cega de gestos, hábitos e 
percepções. 

 
Dias 20, 22, 25, 26, 27 e 29 de 
julho, segunda, quinta, sexta às 
20h; sábado às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  
 

GRUPO CUPUAÇU 

 
ENSAIOS ABERTOS NO MÊS 

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

 
O grupo convida a comunidade 
e todos os admiradores a 
acenderem a fogueira conosco, 

aprenderem os toques de 
pandeirão, de matraca, de 
tambor onça. Vamos dançar boi 
e outras danças populares com o 
mestre Tião Carvalho. 

 
Dias 11 e 18 de julho, quintas às 
19h. 
Centro de Economia Solidária do 
Butantã. 
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 
250 - Butantã.  
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

BETH BASTOS E NÚCLEO DE 
PESQUISA 

 
OFICINA DE COMPOSIÇÃO 
EM DANÇA COM FOCO NA 
VISÃO, TATO, ESCUTA E OS 

SENTIDOS DA 
IMAGINAÇÃO 

 
60 min. | Gratuito | 10 anos. | 

Inscrição para as oficinas até 05/07 

em 
https://forms.gle/yPcQxJ5ta51bLL8
7A 

 
A performance-observatório 
convida o espectador a 
desfrutar de instantes de 
suspensão do movimento em 
pausas, criando imagens e 
elevando gestos. Com a 
partitura de andar de olhos 
abertos e pausar de olhos 
fechados constrói, em tempo 
real, composições e ações 
comuns a todos nós. A 
performance-observatório 
oferece ao espectador a 
possibilidade de escolher como e 
de que lugar se quer olhar, ver e 
assistir, podendo fotografar, 
filmar, desenhar ou partir. 
Indicada para todas as idades. 

 
Dia 11 e 13 de julho, quinta e 
sábado às 14h. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n - Centro. 



FOMENTO À DANÇA 
ACONTECE EM JULHO/2019 

                       
    

                                                   

 

CIA MARIANA MUNIZ DE 
DANÇA E TEATRO 

 
OFICINA DE EUTONIA COM 

CLÁUDIO GIMENEZ 
 
180 min. |12 vagas | 16 anos.| 
Inscrições: 
ciamarianamunizdanca@gmail.com – 
até dia 15 de julho. 

 
Tem como objetivo despertar o 
corpo e a mente para o 
desenvolvimento da consciência 
na execução de movimentos com 
economia de esforço e 
funcionalidade, segundo os 
princípios da Eutonia. O ponto 
de partida na prática da 
Eutonia é o desenvolvimento da 
sensibilidade superficial e 
profunda, através de estímulos 
conscientes da pele e do sentido 
do tato. 
Essas experiências vivenciadas 
aguçam a capacidade de 

atenção plena ao próprio corpo 
e proporcionam um estado de 
maior presença. 
Um dos aspectos da importância 
do estímulo tátil é gerar a 
experiência do “sentir”; a partir 
do sentir se vivencia um contato 
mais íntimo e profundo com o 
próprio corpo. A pele por ser 
nosso maior órgão e envolver 
todo o nosso organismo, 
estabelece claramente o limite 
entre o espaço externo e o 
espaço interno. Tomar 
consciência dos estímulos 
gerados a partir da superfície e 
como o organismo interno reage. 
Vivenciar um estado de atenção 
que possibilita uma consciente e 
constante adequação às 
necessidades individuais. Um 
estado de presença constante. O 
que e como acontece o seu 
processo de bem estar. Tomar 
consciência implica entrar em 
contato com a realidade de 
forma mais profunda e, ao 

mesmo tempo, com os seus limites 
e suas possibilidades. A pessoa 
poderá então, dessa forma, 
completar sua imagem corporal. 
O toque atento, presente e 
consciente produz um sentimento 
de integração. De totalidade. 
Desenvolve um sentimento de 
segurança e confiança. De 
diferenciação entre o eu e o 
outro. Compreender, respeitar e 
individualizar. Nas aulas o aluno 
é estimulado a experimentar 
diferentes tipos de toque. Para 
isso trabalhamos com o auto 
toque, exercícios em dupla e 
também utilizamos objetos 
relacionais como: varinhas de 
bambu, bolinhas de tênis, bolas 
de gás, sementes e castanhas. 

 
Dias 20 e 27 de julho, sábados das 
10h às 13h. 
Espaço Ghut. 
Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 3244. 
Conjunto 26- Jardim Paulista. 
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ESPETÁCULOS 
 

ASSOCIAÇÃO IMPACTO 
CULTURAL E ARTÍSTICO- 

AICA 
 

XUXU BELEZA, CIRCO 
SHOW! 

 
Gratuito | Livre. 

 
Espetáculo irreverente, alegre e 
encantador que interage 
diretamente com o público, 
explorando o circo tradicional 
mesclando com as novas técnicas 
circenses. O show tem alegria 
garantida com as reprises dos 
palhaços e muita emoção com 
equilibristas, mágicos, acrobatas 
e muito mais.  
O objetivo do espetáculo é levar 
ao público sensações diversas 
em seus números, apresentando 
momentos de tensão, 

relaxamento, alegria e 
descontração. 
Xuxu Beleza, Circo Show! é um 
espetáculo livre para todas as 
idades e garante que ficará na 
lembrança e no coração de 
quem assistirem! 

 
Dia 1 de julho, segunda, às 11h, às 
12h30, às 15h e às 16h.  
Centro de Memória do Circo. 
Avenida São João, 473. – Republica. 

 

CIRCO ENXAME 

 
ENXAME - ELOS E OLHARES 

SOBRE O CIRCO 
 
55 min. | 139 lugares | Gratuito. | 
Livre. 

 
Em ENXAME, quatro indivíduos 
encontram-se em volta de uma 
mesa na espera que algo 
aconteça. Essa espera os leva 
aos poucos a subverterem a 
ordem das coisas e dos objetos 

cotidianos em um fluxo contínuo 
de acontecimentos nada 
rotineiros. Com um 
questionamento de fundo 
relacionado a: “quem somos 
dentro da massa” e “qual a 
minha individualidade dentro do 
coletivo”. Esta criação divertida 
e surrealista brinca com a 
questão da despersonificação. 
Repleto de técnicas tradicionais 
do circo como mesa de dandys, 
malabarismo, paradas-de-mão, 
equilíbrios, acrobacias de solo e 
palhaçaria, ENXAME traz ao 
público uma experiência 
diferenciada e surpreendente.  

 
Dia 7 de julho, domingo às 19h.  
Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 – Centro. 

 
Dia 13 de julho, sábado às 18h.  
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 - 
Cangaiba. 

 
Dia 18 de julho, quinta às 14h.  
Centro Cultural Grajaú. 
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Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252 - 
Parque América. 

 

CIRCO DA ROSE 

 
NOITE DA ROSE 

 
90 min. | Gratuito | Livre. 

 
Na diversidade tem-se a união, 
o Circo da Rose é local de 
encontro entre o atual e a 
tradição, onde artistas e equipe 
de produção trabalham para 
levar ao público alegria, 
encanto, mistério e surpresas. 
A noite da Rose é um espetáculo 
de habilidades circenses, de 
grande sucesso de público e 
crítica, originada na praça 
Roosevelt/SP em 2014, com 
apresentação do espetáculo 
Noite da Rose. 

 
Dia 14 de julho, domingo às 16h.  
CEU Alvarenga. 
Estrada do Alvarenga, 3752 - Balneário 
São Francisco. 

 

CIA. BUBIÔ, FICÔ LÔ!  

 
A QUASE FANTÁSTICA 
TRUPE LOS PÂNCREAS 

 
55 min. | Gratuito | Livre. 

 
A apresentação Quase Fantástica 
Trupe Los Pâncreas contará a 
história de uma trupe de circo, 
composta de charlatões e 
artistas histriônicos, que resolve 
fazer uma turnê do seu show 
“quase” fantástico. 

 
Dia 16 de julho, terça às 15h.  
Casa de Cultura Freguesia do Ó. 
Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 
215 – Freguesia do Ó. 
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BATE-PAPO MAPA SOUND 

SYSTEM BRASIL 
 
120 min. |50 pessoas | Gratuito | 
Livre. 

 
O Mapa Sound System Brasil é a 
primeira publicação nacional 
voltada ao levantamento dos 
sistemas de som de reggae do 
país. Em uma série de 4 bate-
papos gratuitos; os autores Dani 
Pimenta e Natan Nascimento 
apresentarão a pesquisa e os 
métodos utilizados para a 
realização do projeto com mais 
um convidado especial por 
edição, falando sobre a cultura 
sound system no Brasil. 

 
Dia 06 de julho, sábado às 16h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 

Avenida Deputado Emílio Carlos 3641 - 
Vila Nova Cachoeirinha. 

 

 
SUE & MOKAYA  

 
60 min. | 206 lugares | Gratuito| 
Livre. 

 
A banda de reggae 
independente Sue & Mokaya se 
apresenta pela primeira vez no 
Teatro Flávio Império, levando 
canções autorais e versões 
exclusivas de músicas 
consideradas o “Lado B” do 
reggae mundial como Nneka, 
Hoolie Cook, Peter Tosh, Mad 
Caddies, entre outras. Sue 
Cavalcante é cantora e musicista 
desde os 14 anos e participou 
de festivais e bandas como 
vocalista, tecladista, backing 
vocal e contrabaixista. Em 2016, 
iniciou as gravações de seu 

trabalho solo e autoral no Linkup 
Music com o apoio da banda 
QG Imperial e do produtor e 
Dub seletor Yellow P Fabio 
Murakami. Entre as suas 
composições destaca-se "All 
About Money". A música foi 
prensada em vinil 7 polegadas 
em Londres e anima as noites do 
Java, festa comandada pelo 
coletivo Dubversão Sound 
System. O seu EP de estreia está 
em processo de gravação e 
conta com participações 
especiais de Monkey Jhayam, 
Gabriel Diaz, MC Segredo, 
entre outros. Sua banda de 
apoio, a “Mokaya" é formada 
por músicos que fizeram e fazem 
parte da sua caminhada musical, 
como Bruno Marcucci Bernardi e 
Bruno Dupre (Brasativa) que hoje 
acompanham o cantor Rael, 
Pitee Batelares (Nina Oliveira), 
Rafael Bira (Ba-Boom), Fernando 
Teobaldo (Guerreiros de Judá), 
Roger Brito (Osep - Orquestra 

MAPA SOUND SYSTEM 
BRASIL 

SUELY CAVALCANTE – 
SUE & MOKAYA 
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Sinfônica do Estado de São 
Paulo e Associação Livre 
Invisível), Fernando Mumu 
(Tabarana), Catherine Haase 
(Saori&Tequila e DaiAcans), 
Gabriel Diaz (Exodus - Santa 
Barbara Projecte MANIFESTU) e 
Nain Carvalho (Associação Livre 
Invisível). 

 
Dia 13 de julho, sábado das 15h às 
19h.  
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – 
Cangaíba. 
 

 
ZION GATE STATION #6 / 
ZION GATE STATION #7 

 
360 min. | Gratuito | Livre. 

 
Zion Gate Sound System durante 
toda a tarde levando músicas 

que não se ouvem nas rádios 
comerciais, desde músicas que 
nasceram na Jamaica na década 
de 70 até as produções inglesas 
mais atuais! 

 
Dia 14 de julho, domingo às 14h. 
Casa de Cultura do Campo Limpo. 
Rua Aroldo de Azevedo, 100 - Jardim Bom 
Refúgio. 
 

Dia 27 de julho, sábado às 14h.  
Centro de Culturas Negras do Jabaquara 
Mãe Sylvia de Oxalá. 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara. 

 

 
SOUND SYSTEM - A 

HISTÓRIA E O 
FUNCIONAMENTO DOS 

SISTEMAS DE SOM 
 
50 pessoas | Gratuito | Livre. 
 

O Coletivo RadioAtivo Sistema 
de Som apresenta a oficina 
"Sound System - A História e O 

Funcionamento dos Sistemas de 
Som", do projeto "Raízes 
Africanas - A História, A Luta e A 
Resistência do Povo Negro 
através da Música Reggae".  
Com 8 horas de duração, a 
oficina tem como objetivo 
transmitir a história, as técnicas e 
conceitos utilizados nos Sistemas 
de Som jamaicanos, desde a 
montagem das caixas acústicas e 
seus componentes até as técnicas 
de produção e reprodução da 
música reggae. 

 
Dia 20 de julho, sábado às 9h.  
Casa de Cultura Raul Seixas. 
Rua Murmúrios da Tarde, 211 - Itaquera. 

ZION GATE STATION - 
SOUND SYSTEM, A RÁDIO 

ITINERANTE 

CESAR RODRIGUES JUNIOR 
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ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO 
JARDIM OLINDA 

 
FESTIVAL TODO CANTO É 

CANTO 
 
120 min. | Gratuito | Livre. 

 
Festival realizado pela e para a 
quebrada da Zona Sul de São 
Paulo, subindo ao palco 4 
bandas que foram selecionadas, 
da região do Campo Limpo. 
Nessa segunda edição do 
festival teremos Agna Maria, 
Alisson Amador, Fernanda 
Coimbra e Trio Agrestino 
subindo no palco para show. 

 
Dia 27 de julho, sábado às 16h. 
ASSAJO. 
Rua Carandazinhho, 50 - Jardim Olinda. 

 
 
 
 

TRAVESSIA PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA - ME 

 
PALESTRA COM JU NÚ E 
SHOW COM ANA BRASIL 

 
320 min. |90 pessoas | Gratuito | 
Livre. 

 
Nascido em Cariri, interior do 
Ceará, Junu possui mais de 15 
anos de carreira, desenvolvendo 
trabalhos na música, dança e 
performance, assimilando 
diversas influências e linguagens 
que transitam entre o tradicional 
e o contemporâneo. 
A palestra visa mostrar o outro 
lado da cultura nordestina. 
Longe de estereótipos e 
predefinições, o palestrante 
mostra a abundância e 
diversidade cultural desse 
paraíso brasileiro. Em seguida, a 
dupla Ana Brasil e Ronaldo, ao 
lado do percussionista Everton 

Reis, realiza um show acústico e 
intimista. 

 
Dia 14 de julho, domingo às 16h. 
Atelier Travessia. 
Rua Minas Gerais, 241 - Higienópolis. 

 

KAMINARI COMUNICAÇÃO 
LTDA 

 
PRÉ LANÇAMENTO DO 
DISCO CANTEIRO DE 

ALUMIÁ 
 
60 min. | 100 pessoas | Gratuito | 
Livre. 

 
Pré lançamento do álbum 
Canteiro de Alumiá, que celebra 
a união das canções do 
compositor Ricardo Dutra, com os 
arranjos elaborados pelos 
músicos do Quinteto Aralume. 
Desta junção originou-se de um 
repertório inédito, que mescla a 
atmosfera mística do trovador 
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contemporâneo com a 
sonoridade armorial. 

 
Dias 20 e 21 de julho, sábado às 
19h, e domingo às 17h. 
Teatro Arthur de Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca. 

 

PERIFERIA A MASSA 

 
SHOW DE LANÇAMENTO 
DO NOVO TRABALHO DA 

BANDA PERIFERIA A 
MASSA 

 
60 min. | Livre. | Gratuito.  

 
A banda Periferia A Massa 
apresenta o seu novo show 
"Deixa o som te levar" 

 
Dia 11 de julho, domingo às 20h. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Constança, 72 - Lapa. 

 
Dia 21 de julho, domingo às 17h. 
Casa de Cultura Butantã. 
Avenida Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri. 

Dia 24 de julho, quarta às 20h. 
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20 - Penha de França. 

 

WALLACE OLIVEIRA TRIO 

 
SHOW DE MÚSICA 
INSTRUMENTAL E 

WORKSHOP COM O 
PÚBLICO EM SEGUIDA 

 
120 min. | 200 pessoas | Gratuito | 
14 anos. 

 
O Wallace Oliveira Trio mostra 
a versatilidade da guitarra 
portuguesa, instrumento 
tradicional do fado, com 
repertório que vai de 
Pixinguinha e Hermeto Pascoal a 
Fontes Rocha e Freddie Mercury. 
Os músicos prometem um show 
alegre e virtuoso, que combina 
choro, baião, frevo, guitarradas 
portuguesas e world music, com 
músicas do álbum de estreia 

"Nova" (2017) e releituras. 
Conta com Wallace Oliveira à 
guitarra portuguesa, Sérgio 
Borges ao violão de sete cordas 
e Adriano Busko à percussão. 
Após o show, haverá um 
workshop com o público. Os 
músicos e o produtor abordarão 
a trajetória do grupo, criado em 
2017, lançamento do álbum de 
estreia, três turnês em Portugal; 
a guitarra portuguesa no Brasil, 
sua história, similaridades com 
instrumentos populares no Brasil, 
e seu valor simbólico na 
identidade portuguesa, sendo 
indispensável na execução do 
fado; além de assuntos e 
curiosidades relacionadas à 
produção. 

 
Dia 21 de julho, domingo às 16h.  

Centro de Cultura do Ipiranga. 
Rua Abagiba, 20 – Moinho Velho, 
Ipiranga. 
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ESPETÁCULOS E 
ATIVIDADES 

 

ESPAÇO ENCENA 
 

OS 3 MÉDICOS 
 
60 min. | 80 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Um alopata, um homeopata e 
um hidropata disputam entre si a 
primazia da cura de um 
paciente terminal. Quando é 
dado como morto, engalfinham-
se em acusações mútuas sobre 
qual dos métodos foi o causador 
do óbito. 

 
De 06 de julho a 08 de agosto, 
sábados às 20h30. 
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 130, 
Jardim Jussara – Vila Sônia. 

 
 

4º ARRAIAL ENCENA - 21 
ANOS DE INSISTÊNCIA 

 
180 min. | Gratuito | Livre. 

 
Noite de festa porque 21 anos 
de Insistência em teatro de 
grupo não é pra qualquer um... E 
para comemorar: Arraial com 
apresentação de quadrilha, 
encenação de casamento, banda 
de forró arretada de boa, DJ 
danada demais, comidinhas 
típicas e brincadeiras. Vamos 
celebrar a resistência de grupos 
e espaços independentes que 
produzem nas bordas da 
cidade. 

 
Dia 13 de julho, sábado às 20h. 
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 130, 
Jardim Jussara – Vila Sônia. 

 
 
 

AMADODODITO CIA 
TEATRAL 

 

OFICINA LIVRE - JOGOS 
TEATRAIS 

 
120 min. | 30 pessoas | Gratuito | 
16 anos. 

 
A oficina tem intuito de inserir os 
jovens na arte proporcionando 
uma nova perspectiva e visão da 
vida. Com jogos e dinâmicas na 
linguagem da cia. 

 
De 18 de julho a 03 de outubro, 
quintas às 20h. 
Galpão Amadododito. 
Rua Javaés, 455 - Bom Retiro. 

 
SARAU AMADODODITO – 

BRINCARTE 
 
180 min. | 50 lugares | Gratuito | 
16 anos. 
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O Sarau Amadododito é feito 
para reunir as pessoas por um 
interesse comum, fazer e 
consumir arte. Um encontro no 
qual 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 até mesmo se a 
inspiração não vier que seja 
vendo essas expressões todas. 
Traga sua arte, venha dividir e 
multiplicar conosco. O tema 
"Brincarte" é para livre 
inspiração dos nossos artistas. 
Que inspire a todos! 

 
Dia 14 de julho, domingo às 18h. 
Galpão Amadododito. 
Rua Javaés, 455 - Bom Retiro. 

 
 
 
 
 

OCUPAÇÃO ESPAÇO 
NAMAKACA 

 

CABARÉ PARA CRIANÇAS 
 
60 min. | 50 lugares | Contribuição 
Voluntária | Livre. 

 
Este cabaré contará com 
números de circo de adultos 
feitos para crianças e também 
números de crianças feitos para 
crianças! Os filhos dos artistas do 
Grupo Namakaca se 
apresentam com seus pais em 
acrobacias e malabares, 
validando a programação das 
oficinas do projeto que contaram 
também com aulas de circo para 
pais e filhos. Neste cabaré a 
convidada especial é Luciana 
Viacava, atriz e palhaça que vai 
apresentar o número Sempre 
Diva.  

 
Dia 18 de julho, quinta às 16h. 

Espaço Namakaca. 

Rua Álvaro Martins, 17 - Vila Ipojuca – 
Lapa. 

 
CABARÉ CIRCO PARA 

TODOS 
 
80 min. | 50 lugares | Contribuição 
Voluntária. | 12 anos. 

 
Neste cabaré a programação é 
dedicada ao público adulto, e 
contará com números circenses e 
cômicos dos artistas do Grupo 
Namakaca: Montanha Carvalho, 
Cafi Otta e Du Circo, além de 
convidados muito especiais como 
os artistas espanhóis Guga e 
Sílvia que se apresentam com 
números acrobáticos e parada 
de mão. 

 
Dia 17 de julho, quarta às 20h30. 
Espaço Namakaca. 

Rua Álvaro Martins, 17 - Vila Ipojuca. 
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CENTRO DA TERRA 
 

MAURICIO TAGLIARI: 
CANÇÕES TARDIGRADAS | 
TARDIGRADOS SEM RITMO 
 
75 min. | 100 lugares | R$20,00. 

 
Tardigrados são microscópicos 
muito resistentes. Podem 
sobreviver a temperaturas 
variando desde pouco mais do 
que o zero absoluto (-272,15°C) 
até os 150°C, a pressões de 6 
mil atmosferas e radiação cerca 
de 1000 vezes mais que um ser 
humano pode suportar. Em 
2007, vários exemplares foram 
enviados ao espaço por 
cientistas e, expostos não apenas 
ao vácuo do espaço, mas 
também a níveis de radiação 
capazes de incinerar um ser 
humano. Um terço deles ainda 
sobreviveu. A intenção é testar 
as mesmas canções que 

compõem o álbum "MAô: 
Contraponto e Fuga da 
Realidade" em ambientes e 
instrumentações radicalmente 
diferentes a cada noite. 

 
Mauricio Tagliari: violão; 
Negro Leo: violão;  
Saulo Duarte: violão;  
Guilherme Kafé: violão. 

 
Dia 01 de julho, segunda às 20h 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
MAURICIO TAGLIARI: 

CANÇÕES TARDIGRADAS | 
TARDIGRADOS NAS 

CORDAS 
 
75 min. | 100 lugares | R$20,00. 

 
Mauricio Tagliari: violão; 
Negro Leo: violão;  
Saulo Duarte: violão; 

Guilherme Kafé: violão. 

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

 
MAURICIO TAGLIARI: 

CANÇÕES TARDIGRADAS | 
TARDIGRADOS NAS PELES 

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

 
Mauricio Tagliari: guitarra;  
Thomas Harres: percussão;  
Igor Caracas: percussão;  
Victória Dos Santos: percussão; 
André Piruka: percussão. 

 
Dia 15 de julho, segunda às 20h. 
Centro da Terra 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 
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MAURICIO TAGLIARI: 
CANÇÕES TARDIGRADAS | 
TARDIGRADOS NA FARRA 
 
75 min. | 100 lugares | R$20,00. 

Mauricio Tagliari: violão;  
Rodrigo Campos: cavaco;  
Marco Mattoli: violão;  
Nereu: pandeiro;  
Guilherme Kafé: baixo e 
violão; Ariane Molina: 
percussão e vocal;  
Diogenes dos Santos: 
percussão. 
 
Dia 15 de julho, segunda às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
MANOEL MAGALHÃES: 
CONCERTOS EM GERAL 

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

 
Manoel Magalhães apresenta 

seu primeiro álbum solo, 
"Consertos em Geral", que 
reverencia a importância do 
ofício de compositor popular; 
como uma loja de conserto de 
sapatos, um relojoeiro ou um 
alfaiate, mas que realiza 
consertos afetivos e reformas 
emocionais. Lançado em 2018, o 
álbum foi considerado um dos 
50 melhores discos nacionais 
pela Revista Rolling Stone Brasil 
e um dos 25 melhores pelo 
Scream & Yell. 
FICHA TÉCNICA: Manoel 
Magalhães: voz e violão; Bruno 
Vouzella: baixo; Davi Lisboa: 
bateria; Daniel Barros: produtor 
executivo. 

 
Dia 09 de julho, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
 
 
 

MENEIO: SONHOS 
MOVEDIÇOS 

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

 
Em um convite à abertura das 
percepções, o quarteto 
instrumental MENEIO apresenta 
o show que marca a primeira 
vez em palco do recém-lançado 
segundo álbum: Movediço. O 
grupo mistura o formato banda 
(bateria, baixo e guitarra) com 
instrumentos eletrônicos (samples 
e sintetizadores) e influências 
que vão desde a música 
eletrônica até o post rock e 
trilhas sonoras, em um espetáculo 
que será marcado por 
intervenções visuais e poéticas, 
criando uma grande narrativa 
sinestésica, que conta ainda com 
a participação de convidados 
especiais.  
FICHA TÉCNICA: Jovem Palerosi: 
guitarra e samples; Eduardo 
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Rodrigues: sintetizador e 
samples; Adeniran Balthazar: 
baixo; Zé Guilherme Aquiles: 
bateria e programações; 
Haxatag VJ: visuais. 

 
Dia 02 de julho, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
SINAPSES POÉTICAS: 

PAULO MENDES CAMPOS 
POR XICO SÁ 

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

 
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. 
Na quinta edição do Sinapses 
Poéticas o convidado é o 
jornalista, escritor e cronista Xico 
Sá homenageando Paulo 
Mendes Campos. 

 
Dia 31 de julho, quarta-feira às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

VOVÔ BEBÊ: DENTRO DA 
SELVA 

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

 
Vovô Bebê nasceu canção, virou 
um álbum e se tornou o coletivo 
sonoro que interpreta as músicas 
de Pedro Carneiro, produtor e 
instrumentista do Rio de Janeiro. 
Anedotas cotidianas, 
perspectivas absurdas e uma 
boa dose de humor dividem o 
espaço com melodias e ritmos 
inusitados. No Centro da Terra, o 
músico será acompanhado por 
Guilherme Lirio, no contrabaixo, 
Uirá Bueno, na bateria, e Ana 
Frango Elétrico, nos vocais e 
efeitos. A noite ainda contará 
com as participações de Juliana 
Perdigão e Negro Leo. Pedro 
Carneiro [Vovô Bebê]: guitarra e 
voz; Guilherme Lirio: baixo e 
voz; Uirá Bueno: bateria e voz; 
Ana Frango Elétrico: voz e 
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efeitos; Juliana Perdigão: 
clarinete, flauta e voz; Negro 
Leo: voz. 

 
Dia 30 de julho, terça-feira às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
 

ANA CAROLINA MARINHO 
E CRISTIANO BURLAN: 

EXERCÍCIO DE INCERTEZA 
 
75 min. | 100 lugares | R$20,00 | 
14 anos. 

 
Construído a partir da 

inquietação "como é possível 
fotografar o que nunca 
aconteceu?", "Exercício de 
Incerteza" coloca em cena a 
atriz Ana Carolina Marinho e 
sua irmã de 13 anos, Gabriela. 
As duas são filhas do mesmo pai, 
mas mães distintas. Durante sete 
anos elas sabem da existência 
uma da outra, mas não se 

conhecem. Há apenas seis anos, 
a situação muda. Elas se 
encontram pela primeira vez e o 
amor passa a ser construído 
cotidianamente. Em cena, elas 
inventam realidades e 
embarcam em uma jornada 
sobre todo o tempo de vida que 
estiveram separadas. Nesse jogo 
de buscar rostos e criar 
situações, a cena se desenrola 
entre a realidade e o sonho, 
como um exercício de colagem 
sobre a vida. A realidade e a 
ficção são postas à prova. O 
público vê dois tempos em um só, 
o ontem e o hoje coexistem: o 
que realmente aconteceu? As 
implicações sobre a infância e 
juventude tecem uma felicidade 
melancólica. Em cena, uma 
adolescente de 13 anos e uma 
mulher de 28 mergulham em si 
para descobrirem-se próximas. 

 
Dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de 
julho, quintas e sextas às 20h. 

Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
 
ANA CAROLINA MARINHO, 

CRISTIANO BURLAN E 
ANNA ZÊPA: UM 

MERGULHO ENTRE O 
CINEMA E O TEATRO 

 
75min. | 100 lugares | R$20,00 | 
14 anos. 

 
Em 2018, a convite de Ruy Filho, 
Ana Carolina Marinho e 
Cristiano Burlan, que já 
trabalharam juntos em cinco 
filmes, entre ficções e 
documentários, embarcaram, na 
primeira experiência nos palcos, 
para a construção de "Exercício 
de Incerteza", tendo como 
premissa a intersecção entre o 
cinema e o teatro; para isso, 
convidaram Anna Zêpa, que 
também desenvolve pesquisas no 
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teatro, no cinema e na literatura. 
Na ocupação desse ano, os três 
seguem nesse mergulho entre 
linguagens para o 
desenvolvimento de suas 
pesquisas e para a construção 
de seus experimentos. A 
residência conta com dois 
experimentos "Exercício de 
Incerteza", concepção de Ana 
Carolina Marinho e dirigido por 
Cristiano Burlan; e "Adelaide, 
aqui não há segunda vez para o 
erro", concepção e dramaturgia 
de Anna Zêpa. 

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

 
 
 
MARCOS PAIVA SEXTETO + 

KIVITZ E MAX B.O: 
SLAMOUSIKE 

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

14 anos. 

Em Slamousike, o contrabaixista 
Marcos Paiva chamou a parceria 
dos rappers Kivitz e Max B.O. 
para unir o jazz afro-brasileiro e 
a cultura hip hop de uma 
maneira única. Usando uma 
linguagem mais performática, o 
trio de artistas mesclou o som do 
sexteto jazzístico, o MP6, com o 
rap, o slam e o grafite. Se essas 
culturas nasceram no mesmo 
berço, por serem periféricas e 
afro-americanas, e, claro, por 
serem formas de contestação 
social, a simbiose construída 
neste trabalho entre todas elas é 
ainda inédita. Para escrever as 
letras e interpretá-las, Paiva 
convidou o rapper Kivitz e um 
dos pilares do rap paulistano, o 
MC Max B.O. Se Kivitz 
representa o sangue novo do 
rap social, Max é o gênio do 
improviso que marcou a geração 
dos anos 90. Ele é considerado 
um dos maiores rimadores do 

estilo freestyle do Brasil. 
Musicalmente, a fluidez com que 
Paiva costurou as passagens 
entre os dois universos, 
enriqueceu os dois lados. O rap 
ganha uma condução musical 
mais orgânica e viva, enquanto o 
jazz ganha o discurso direto e 
potente da palavra rimada. 
Para construir este caráter mais 
teatral, o músico colocou o 
grafite e dança no espetáculo. 
Estas duas outras culturas 
nascidas na rua emolduram os 
músicos, criando um ambiente 
urbano. O grafite e a dança 
estarão no palco através de 
projeções do VJ Gustavo Marra. 

 
16 de julho, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
CARLA BOREGAS, JULIANA 

R. E MTAKARA 
 
75 min. | 100 lugares | R$20,00 | 
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14 anos. 

Formado por Mauricio Takara 
(Hurtmold) na bateria e 
eletrônicos, e Carla Boregas 
(Rakta) e Juliana R. nos 
sintetizadores, o trio apresenta 
um encontro de influências da 
música noise, ambiente e 
minimalista, trazendo uma 
atmosfera cinematográfica. 

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

 
 

A CASINHA 
 

FESTIVAL DE INVERNO DA 
CASINHA - COM CAMILA 

TRINDADE E LUANA BAYÔ 
 
240 min. | b80 lugares | Gratuito. 

 
Para aquecer o inverno a 
Casinha preparou uma noite 
inesquecível com apresentações 

artísticas das Bailarinas da 
Casinha coordenada pela 
professora Luiza Rezende, 
performance do Levante Mulher 
e um belíssimo show das artistas 
convidadas Camila Trindade e 
Luana Bayô. 

 
Dia 13 de julho, sábado às 19h. 
Casinha. 
Rua Pixinguinha, 259 - Jardim Claudia. 

 
 

ZAPATA 
 

BAILE DOS RATOS 
 
300 min. | 100 lugares | Gratuito | 
18 anos. 

 
Festa de música nordestina que 
resgata a cultura do vinil e do 
forró pé de serra. 

 
De 6 a 31 de julho, quartas às 18h. 
Centro Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 330. - Sé 

 
ROCK SOLIDÁRIO 

 
240 min. | 100 lugares | Doação de 
agasalho | 18 anos. 

 
Show com as bandas Os 
Gardenal E Os Trovadores de 
bordel. 

 
Dia 5 de julho, quarta às 18h. 
Centro Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 330. - Sé 

 
SAMBA DO GAIATO 

 
240 min. | 100 lugares | Doação de 
agasalho | 18 anos. 

 
Show com o grupo Samba do 
gaiato aberto à participação 
musical do público. 

 
De 4 a 25 de julho, quintas às 
19h30. 
Centro Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 330. - Sé 
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ATIVIDADES 
 

VICTHOR RUAS FABIANO 

 
LANÇAMENTO DO LIVRO: 

IGREJA DA VILA E PALESTRA 
COM VICTHOR FABIANO 

 
180 min. | 150 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Desenvolver uma ideia parece 
ser algo difícil: ela costuma 
surgir sem grandes explicações, 
às vezes, de uma inspiração 
inesperada, às vezes, de uma 
intenção pessoal. O mais 
trabalhoso é domar a ideia e 
tomá-la nas mãos para 
desenvolvê-la. Como uma ideia 
sai de uma simples abstração e 
toma forma, estrutura, criando 
um corpo? Não existe receita, 
mas, também, não existe 
mistério. O segredo é a prática. 
Na palestra Processo Criativo na 

Ficção: como trabalhar a minha 
ideia? O escritor Victhor 
Fabiano, autor de cinco livros 
publicados, percorrerá suas 
experiências pessoais na 
construção de histórias, as dicas 
mais frequentes e os métodos 
disponíveis para construir uma 
história com base naquela ideia 
que não pode morrer. Aliando a 
observação social e política da 
realidade à competência do 
trabalho humano, que é criativo 
e por isso está à disposição de 
todo mundo, a intenção é 
aproximar a escrita literária de 
todas e todos. O escritor dará 
enfoque no processo criativo de 
seu novo livro: Igreja da Vila. 

 
Dia 12 de julho, sexta às 15h. 
Biblioteca Maria Firmino dos Reis. 
Avenida Inácio Monteiro, 6900 - Jardim 
São Paulo. 

 
Dia 13 de julho, sábado às 15h. 
Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 
Rua Henrique Schaumann, 777. 

Dia 19 de julho, sexta às 14h. 

Biblioteca Álvaro Guerra. 
Avenida Pedroso de Morais, 1919. 

 
Dia 27 de julho, sexta às 14h. 
Biblioteca Paulo Setúbal. 
Avenida Renata, 163 - Vila Formosa. 

 
Dia 30 de julho, terça às 10h30. 
Biblioteca Cora Coralina  
Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 – 
Guaianases. 
 

GABRIELA SOUTELLO 

 
NINGUÉM VAI LEMBRAR DE 

MIM 
 
180 min. | 100 pessoas | Gratuito | 
Livre. 

 
Haverá uma mesa de conversa 
com a autora, venda de livros e 
distribuição de autógrafos. 
 
 
Dia 06 de julho, sábado às 15h. 
Biblioteca Álvaro Guerra. 
Avenida Pedroso de Morais, 1919 – 
Pinheiros. 
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EXPOSIÇÕES 
 

RAUL ZITO 

 
EXPOSIÇÃO GÈLÈDE – 
PANAFROAMERICA 

 
Gratuito | Livre. 
 

Produzido ao longo do segundo 
semestre de 2018, a exposição 
Gèlède - PanAfroAmerica é 
resultado de uma 
‘fotoperformance’ feita em 
lugares simbólicos da Cidade 
do México. A partir de uma 
investigação acerca das 
manifestações de máscaras afro 
americana, o artista visual 
brasileiro Raul Zito em parceria 
com a artista corporal mexicana 
Toztli Abril de Dios intervém no 
espaço público. A exposição-
intervenção pretende apagar 
as fronteiras entre países latino-
americanos através do eixo 

matriz: ÁFRICA. Imaginando 
uma “panAFROamerica” o 
trabalho artístico de Raul Zito 
leva a percepção de um 
território simbólico, onde a 
descoberta do gene “afro” está 
na corporalidade e demais 
traços culturais que definem a 
identidade da América Latina. 

 
De 18 de abril a 18 de agosto, de 
terça a sexta, das 9h às 22h; 
sábados e domingos, das 9h às 
18h. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Constança, 72 – Lapa. 


