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ESPETÁCULOS 
 

CIA DA REVISTA 

 
DESBOTOU 

 
60 min. | 82 lugares. | R$20,00 
(inteira), R$10,00 (meia) e R$5,00 
(moradores da região ou doação de 
agasalho). *| 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 
da menina dá resultado, pois, um 
dia, ela 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. 

 
Dia 01 de agosto, quinta às 14h. * 
CEU Paraisópolis. 
Rua Doutor José Augusto Souza e Silva, s/n. 
– Jardim Parque Morumbi. 

 
Dia 02 de agosto, sexta às 14h. * 
CEU Butantã. 
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras 
Garcia, 1700 - Vila São Domingos. 

 

REPÚBLICA ATIVA 
DE TEATRO 

 
INVOCADXS 

 
50 min. | 198 lugares. | Gratuito. | 
Livre. 

Como é a relação da escola com 
a criança? É baseada no diálogo 
ou na imposição de regras e 
valores? Quanto o sistema 
educacional subestima os 
pequenos? Esses e outros 

questionamentos nortearam a 
criação do espetáculo 
“INVOCADxS”. Utilizando-se da 
linguagem do Teatro 
Documentário, o espetáculo vem 
questionar o sistema educacional 
tradicional, dando voz à quem 
mais precisa ser ouvido: as 
crianças. 

 
De 17 de agosto a 08 de setembro, 
quintas e sextas às 10h e às 14h30; 
sábados e domingos às 16h. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 

BURACO D’ORÁCULO 

 
CIRCULAÇÃO RESIDÊNCIA 

 
50 min. | 200 lugares. | Gratuito. | 
Livre. 
 

A Circulação - Residência é parte 
do projeto Buraco 20 Anos: da 
(R)existência da Rua à Poesia em 
Cena. O objetivo do Buraco 
d’Oráculo é promover uma 
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circulação de teatro de rua, a 
partir do próprio repertório, em 
territórios de companhias 
parceiras e, juntos, comandarem 
um período de programação 
local. O coletivo que receberá a 
circulação será o Coletivo Dolores 
Boca Aberta Mecatrônica de 
Artes. 

 
Dias 23, 24, 25, 30 e 31 de agosto, 
sextas e sábados às 19h; domingo 
às 16h. 
CDC Vento Leste. 
Rua Doutor Frederico Brotero, 60 - Jardim 
Triana. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

VELHA COMPANHIA 

 
CICLO DE PALESTRAS: 

CASA SUBMERSA 
 

120 min. | 100 lugares | Gratuito| 
14 anos. 

 
“História e suas rupturas: 
processos de elaboração e 
recriação da memória". Palestra 
com Edson Teles, professor de 
filosofia na Universidade Federal 
de São Paulo, coordenador do 
Centro de Antropologia e 
Arqueologia Forense 
(CAAF/Unifesp) e militante da 
Comissão de Familiares de Mortos 
e Desaparecidos Políticos da 
Ditadura. 
 
De 06 de agosto, terça às 19h. 
Sesc – Centro de Pesquisa e Formação. 
Rua Doutor Plínio Barreto, 285 - Bela Vista. 

 

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

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. 

 

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. 

 

LOLITA & LA GRANGE 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

 
INVENTÁRIO 

 
60 min. | 40 lugares. | R$20,00 

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

 
Um ser, que um dia foi Camille 
Claudel, está preso em um lugar 
sufocante e fala consigo mesma. 
Ela se prepara para deixar 
aquele lugar. Durante esta 
preparação, aos poucos se dá 
conta de que já deixou o mundo 
físico e que está se tornando um 
espectro. Neste processo, acessa 
suas memórias, recebe a visita de 
afetos e desafetos, e busca 
compreender seu destino e o 
legado que deixará para o 
mundo. 
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De 02 de agosto a 02 de setembro, 

sextas e sábados às 19h; domingos 

às 20h e segundas às 21h. 

Teatro do Núcleo Experimental. 

Rua Barra Funda, 637 - Barra Funda. 

 
TESTEMUNHO LÍQUIDO 

 
75 min. | 40 lugares. | R$20,00 

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

 
Durante uma determinada 
madrugada um ser, que um dia 
foi Vaslav Nijinski, parece estar 
em tratamento psiquiátrico. Após 
um acesso de fúria e descontrole 
foi acalmado por médicos e 
agulhas. Depois de domado, esse 
ser é deixado sob os cuidados e 
olhares de um médico e uma 
enfermeira. Seu corpo permanece 
atado, mas sua voz é liberada. 
Aos poucos, recobra sua fala e 
conversa com alguém que não 
está ali. E o que presenciamos é 
sua tentativa de entender o que 
está acontecendo consigo e a sua 

volta. 
 
De 02 de agosto a 02 de setembro, 

sextas e sábados às 21h; domingos 

às 18h e segundas às 19h. 

Teatro do Núcleo Experimental. 

Rua Barra Funda, 637 - Barra Funda. 

 

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, 04, 10 e 11 de agosto, 

sábados e domingos às 16h. 

Teatro Zanoni Ferrite. 

Avenida Renata, 163 - Chácara 

Belenzinho. 

 
Dia 08 de agosto, quinta às 11h e 

às 14h30. 

CEU Paraisópolis. 

Rua Doutor José Augusto de Souza e Silva, 

S/N - Jardim Parque Morumbi. 

 
Dia 09 de agosto, sexta às 11h e às 

14h30. 

CEU São Mateus. 

Rua Curumatim, 201 - Parque Boa 

Esperança. 

 
Dias 14 e 15 de agosto, quarta e 

quinta às 15h e às 11h, 

respectivamente. 

CEU Inácio Monteiro. 

Rua Barão Barroso do Amazona, S/N - 

Guaianases. 
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Dias 21 e 22 de agosto, quarta e 

quinta às 15h e às 11h, 

respectivamente. 

CEU Guarapiranga. 

Estrada da Baronesa, 1120.  

Parque Bologne. 

 

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 03 de agosto, sábado às 11h e 

às 15h. 

Parque Linear Tiquatira. 

Avenida Governador Carvalho Pinto, s/n - 

Vila São Geraldo. 

 
 

Dia 04 de agosto, domingo às 11h 

e às 15h. 

Parque Rodrigo de Gásperi. 

Avenida Miguel de Castro, 321. 

Vila Zati. 

 
Dia 17 de agosto, sábado às 11h e 

às 15h. 

Parque Buenos Aires. 

Avenida Angélica, 1.500 – Higienópolis. 
 
Dia 18 de agosto, domingo às 11h 

e às 15h. 

Parque Chácara do Jóquei. 

Avenida Professor Francisco Morato, 5300 

- Vila Sônia. 
 

ADP E ULTRAVIOLETAS 

 
HÁ DIAS QUE NÃO MORRO 
 
50 min. | Gratuito. | 12 anos. 

 
Três mulheres. Um jardim 
artificial. Uma rotina sem 
acidentes ou perigos. Porém, 
algumas coisas ao seu redor as 
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fazem perceber que esse mundo 
ideal tem também seus limites. Por 
que as flores não crescem? Por 
que os dias são tão curtos? O que 
há para além do jardim? Elas 
passam a se questionar sobre o 
que é real e o quanto são 
responsáveis pelas suas escolhas. 

 
Dia 12 de agosto, segunda às 15h e 

às 20h. 

CEU Vila do Sol. 

Avenida dos Funcionários Públicos, 369 - 

Vila do Sol. 
 
Dia 21 de agosto, quarta às 09h30 e 

às 15h30. 

Fábrica de Cultura Brasilândia. 

Avenida General Penha Brasil, s/n Vila 

Nova Cachoeirinha. 
 
Dia 23 de agosto, sexta às 14h e às 

20h. 

Centro Cultural da Juventude Ruth 

Cardoso. 

Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 

Vila Nova Cachoeirinha. 

 

NÚCLEO ESTEP 

 
VEM BUSCAR-ME QUE 

AINDA SOU TEU 
 
100 min. | 204 lugares. | Gratuito. 

| 14 anos. 

 
A história se passa nos bastidores 
de uma companhia de circo-
teatro. 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. 

 

De 24 de agosto a 15 de setembro, 

sábados às 20h; domingos às 19h. 

Centro Cultural Vila Formosa. 

Avenida Renata, 163 – Chácara 

Belenzinho. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA INMERSIVUS 

 
CICLO DE CONHECIMENTO: 

DESVENDANDO A E.L.A. 
(ESCLEROSE LATERAL 

AMIOTRÓFICA) 
 
120 min. | 40 lugares. | Gratuito. | 

12 anos. 

 
Um encontro que visa partilhar 
conhecimento em forma de 
palestra dinâmica com debates 
sobre o tema com convidados que 
possuem diferentes olhares sobre 
o tema em questão. Com Jorge 
Abdalla, Vania De Castro 
Moreira e Marcelo Salgado 
Gomes. 

 
Dia 12 de agosto, segunda às 

18h30. 

Casa Dona Yáyá. 

Rua Major Diogo, 353 - Bela Vista. 

CICLO DE CONHECIMENTO: 
CONVIVENDO COM A 

ESQUIZOFRENIA 
 
120 min. | 40 lugares. | Gratuito. | 

12 anos. 

 
Um encontro que visa partilhar 
conhecimento em forma de 
palestra dinâmica com debates 
sobre o tema com convidados que 
possuem diferentes olhares sobre 
o tema em questão. 

 
Dia 28 de agosto, quarta às 18h30. 

Casa Dona Yáyá. 

Rua Major Diogo, 353 - Bela Vista. 
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ESPETÁCULOS 
 

SOCIEDADE LÍQUIDA 

 
O PORTO – EXPERIMENTO 

PÚBLICO Nº. 2 
 
60 min. | 10 lugares. | Gratuito. | 
Livre. 

 
Nesta performance/instalação, o 
artista Laerte Késsimos compartilha 
com o público o processo criativo 
de seu novo espetáculo – inspirado 
na vida e obra do artista plástico 
cearense José Leonilson (1957-
1993). O PORTO, Experimento 
Público Nº 2, tem direção de Aura 
Cunha e dramaturgia de Leonardo 
Moreira, e faz parte do processo 
criativo do espetáculo SER JOSÉ 
LEONILSON. 

 
De 10 de junho a 10 de agosto, de 
segunda a sexta das 11h às 17h. 
Galeria Zarvos São Luíz. 
Avenida São Luiz, 258 - loja 14 - República. 

GRUPO THEATRALHA 
& CIA 

 
CARAS DE PLAUTO 

 
70 min. | 95 lugares. | Gratuito. | 12 
anos. 

 
Comédia baseada no texto 
"Menecmos", escrito por volta do 
ano 250 antes de Cristo, por Tito 
Maccio Plauto, o precursor da 
comédia popular. A história trata 
das confusões e desencontros 
decorrentes da presença de dois 
irmãos gêmeos numa mesma 
cidade, envolvendo jovens e 
velhos, esposas e meretrizes, 
serviçais e parasitas. 
De 03 de agosto a 08 de setembro, 
sábados às 21h, domingos às 20h. 
Espaço Parlapatões. 
Praça Franklin Roosevelt, 158 - Consolação. 

 
 
 
 

TEATRO VERBATIM 

 
PROJETO REVIDE 

 
70 min. | 198 lugares. | Gratuito. | 
14 anos. 

 
Uma aposentada que não sai mais 
de casa. Um ex-integrante de uma 
facção criminosa. Um policial 
condecorado duas vezes. Uma 
deputada que pretende armar a 
população. Um ex-viciado que 
esfaqueou a mulher. Um jovem 
sonhador que vive na região mais 
violenta da cidade. Esses são 
alguns dos depoimentos 
reproduzidos em “Projeto Revide”, 
peça de teatro documentário 
dirigida por Herbert Bianchi que 
tece um painel do atual cenário 
da violência no Brasil. 
 
De 03 a 25 de agosto, sábados às 
21h, domingos às 19h. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa. 
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CIA DOS INFAMES 

 
O NOME DAS COISAS 

 
60 min. | 50 lugares. | R$20,00 
(inteira) R$10,00 (meia). | 12 anos. 

 
Atravessando o silêncio da 
madrugada, uma escritora ouve e 
dá vida à personagens e histórias 
que estão contidas no ar, 
enquanto relembra fatos 
marcantes de sua própria vida. 
Baseada na obra de Sophia de 
Mello Breyner Andresen. 

 
De 02 a 05 de agosto, sexta, sábado, 
domingo e segunda às 21h. 
SP Escola de Teatro. 
Praça Roosevelt, 210 - Centro. 

 
 
 
 
 
 
 

CIRCO VOX 

 
SE CHOVE, NÃO MOLHA! 

 
60 min. | 100 lugares | R$10,00 
(inteira). R$05,00 (meia) | 05 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. 

 
Dias 17, 18, 24 e 25 de agosto, 
sábados e domingo às 17h. 
Galpão do Vox. 
Rua Alvarenga Peixoto, 557 - Vila Anastácio. 

 

ARRUAÇA 
 
60 min. | 400 lugares. | Gratuito. | 
10 anos. 

 
Arruaça é uma folia na rua, feito 
para entreter de uma forma leve e 
divertida. O espetáculo segue um 
roteiro de números e gagues 
criados justamente para receber o 
improviso que a rua traz, com a 
espontaneidade do público em 
movimento. 
 
Dia 26 de agosto, segunda às 15h. 
Céu Jaçanã. 
Rua Antonio César Neto, 105 - Jaçanã. 

 

 
 
 
 
 
 

 



PRÊMIO CLEYDE YÁCONIS 
ACONTECE EM AGOSTO/2019 

                       
    

                                                   

OUTRAS ATIVIDADES 
 

SOCIEDADE LÍQUIDA 

 
COMO SE DESENHA UM 

CORAÇÃO? 
 

60 minutos. | 30 lugares. | 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. 

 



FOMENTO À DANÇA 
ACONTECE EM AGOSTO/2019 

                       
    

                                                   

ESPETÁCULOS 
 

COMPANHIA DE DANÇA 
SIAMESES 

 
RUBEDO CIRCULAÇÃO 

 
60 min. |186 Lugares | Gratuito. | 
16 anos. 

 
Criada 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 
para uma jornada insólita pelas 
profundezas do nosso ser.  

 
De 30 de agosto a 01 de setembro, 
sexta e sábado às 21h e domingo 
às 19h. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 - Lapa.  

 

 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

NÚCLEO MIRADA 

 
ENTRE UM CORPO E 

OUTRO O VENTO PASSA 
 

90 min. |100 Lugares. | Gratuito. | 
16 anos. 

 
Inspirado nos movimentos das 
danças populares brasileiras,  
Ângelo Madureira utiliza um 
conceito criado por ele 
denominado de passo-
patrimônio (coleção de 
habilidades de um corpo) que 
utiliza como ponto de partida as 
habilidades patrimoniais das 
danças populares brasileiras, 
para formação em dança.  O 
encontro tem como proposta 
vivenciar a dança na sua forma 
mais pura, onde o desejo de 
mover o corpo são estimulados 
por ritmos e sonoridades, 



FOMENTO À DANÇA 
ACONTECE EM AGOSTO/2019 

                       
    

                                                   

promovendo um espaço de troca 
sobre os patrimônios de 
habilidades, experiências, e 
memórias dos corpos presentes 
procurando no diálogo com a 
tecnologia uma forma de 
potencializar a experiência 
imersiva do espetáculo, 
tornando-se assim um convite 
para uma jornada insólita pelas 
profundezas do nosso ser.  

 
De 23 a 30 de agosto sextas, às 
15h. 
Centro de Referência da Dança da 
Cidade de São Paulo. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n - Centro.  

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO CUPUAÇU 

 
OFICINA DE MANUTENÇÃO 

E RESTAURO DOS 
BORDADOS DE BUMBA-

MEU-BOI 
 

180 min. |20 pessoas. | Gratuito. | 
Livre. 

 
Serão ensaios que iniciam com 
prática de toques, seguidos da 
prática das danças que 
pesquisadas pelo Grupo como 
Bumba-Meu-Boi, Cacuriá, 
Tambor de Crioula entre outras, 
onde os participantes podem 
tomar contato com essas 
manifestações e realizar a 
vivência destas. Também 
poderão acompanhar o processo 
de construção do novo 
espetáculo.   
 
 
 

Dias 03, 10 e 24, sábados às 14h. 
Sede do Grupo cupuaçu. 
Rua Doutor Cícero de Alencar, 173 - 
Butantã.  

 
ENSAIO ABERTO 

 
180 min. |60 Lugares. | Gratuito. | 
Livre. 

 
Serão ensaios que iniciam com 
prática de toques, seguidos da 
prática das danças que 
pesquisadas pelo Grupo como 
Bumba-Meu-Boi, Cacuriá, 
Tambor de Crioula entre outras, 
onde os participantes podem 
tomar contato com essas 
manifestações e realizar a 
vivência destas. Também 
poderão acompanhar o processo 
de construção do novo 
espetáculo.   

 
Dias 01, 08, 15, 22 e 29 de agosto, 
quintas às 19h. 
Ponto de Economia Solidária. 
Avenida Corifeu de Azevedo Marquês, 
250 - Butantã.  
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ESPETÁCULOS 
 

CIRCO ENXAME 

 
"ENXAME" - ELOS E 

OLHARES SOBRE O CIRCO 
 

55 min. |206 lugares. | Gratuito. | 
Livre. 

 
Em "ENXAME", quatro indivíduos 
encontram-se em volta de uma 
mesa na espera de 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 23 de agosto, sexta às 15h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua professor Alves Pedroso, 600 - 
Cangaiba.  
 

CIRCO MARAMBIO 

 
UM PEDAÇO DA HISTÓRIA 

NO BRASIL  
 

80 min. | 300 lugares. | Gratuito. | 
Livre. 

 
Ao estilo dos circos clássicos, a 
estrutura será composta por 
cenário representado pelo 
picadeiro ao centro – e a 

parede de acrobacias ao fundo 
fazendo às vezes de cortina. 
Na apresentação, os artistas em 
cena apresentam-se números de 
palhaçaria, tecido, lira, tramp 
wall, báscula, arame, cordas, 
bambolê, contorção, entre 
outros. Além da estrutura física 
do espaço, o figurino também 
remete aos clássicos do circo, 
com peças coloridas e vibrantes. 
 
Dias 10 e 11 de agosto, sábado às 
10h e domingo às 15h.  
EMEF Desembargador Amorim Lima. 
Rua Professor Vicente Peixoto, 50 - Vila 
Gomes.  
 
Dias 23 e 24 de agosto, sexta às 
16h e sábado às 14h, 16h e 18h.  
Casa de Cultura Chico Science. 
Rua Abagiba, 20 - Ipiranga.  
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CIA ARTINERANT’S 

 
CACHIMÔNIA - UM DELÍRIO 

ONÍRICO - CRIAÇÃO E 
CIRCULAÇÃO 

ARTINERANT'S 
 

57 min. |Gratuito. | Livre. 

 
Em uma mente em digerindo suas 
próprias emoções, a imagem 
concreta é somente a 
manifestação. O espetáculo 
revela uma noite de embriaguez 
de um casal no campo, em um 
universo onírico e repleto de 
delírios, onde os significados 
estão ocultos.  A obra final da 
trilogia de Artinerant’s revela 
que tudo pode ter sido um 
sonho; o circo é utilizado pra 
representar que, na medida em 
que a mente humana trabalha 
enquanto dormimos para lapidar 
sua perspicária, agudez e 

sagacidade, administrando cada 
vez melhor as emoções, ela 
pode deixar desvelar situações 
insólitas, repletas de surpresas, 
truques, magia e ilusionismo. 
CachimÔnia divide com o 
público trivialidades excêntricas 
do mesmo casal que se entrega 
em uma noitada de embriaguez 
surpreendente e romântica, onde 
delírios acontecem liberando 
fetiches da dupla. Nesta obra 
uma simples casa de campo se 
transforma em um portal 
revelador e sexy para ELE e 
ELA. 
 
Dia 02 de agosto, sexta às 20h. 
Casa de Cultura do Butantã. 
Avenida Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri 
Peri.  
 
 
 
 
 

COLETIVO UM CAFÉ DA 
MANHÃ 

 
SENTIDO PROIBIDO 

 
50 min. |Gratuito. | Livre.  

 
Em um cenário de efervescência 
política, as respostas prontas 
ganham espaço dos 
questionamentos e o pensamento 
não se constrói, mas se replica 
viralmente, impondo padrões e 
criando preconceitos. Sentido 
Proibido irá na contramão desse 
movimento e seguirá em busca 
de um tempo de conexão real, 
com o ser humano no centro se 
questionando e querendo 
construir algo que gere 
significado para si. Um 
espetáculo de circo que desafia 
a gravidade e preconceitos ao 
criar a dramaturgia a partir das 
pesquisas e desafios de seus 
integrantes. Quatro personagens 
percorrerão uma jornada de 
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descoberta. Três acrobatas e um 
ator, em cena, utilizarão as suas 
pesquisas de movimentos 
expressivos, para ressignificar 
padrões vazios de significado. 
Mastro chinês, trapézio, lira, 
parada de mão e máscara 
serão ferramentas para as 
personagens se comunicarem 
com o público. Ao final, as 
quatro personagens e suas 
trajetórias em construção se 
encontram celebrando a 
possibilidade da contínua 
construção de sentido. 
 
Dias 23, 24, 25 e 26 de agosto, 
sexta e segunda às 14h e 20h30, 
sábado e domingo 20h30. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guaicurus, 1100 – Lapa. 

 
Dia 28 de agosto, quarta às 9h30. 
CEU Jambeiro. 
Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Jardim 
Aurora. 

 

CIA DO Ó 

 
ESPETÁCULO DEPASSAGEM 

 
60 min. | 200 lugares. | |Gratuito. 
Livre.  

 
Dentro de um carro maluco, uma 
trupe viaja em busca de uma 
boa praça para se apresentar. 
O carro é cheio de truques, 
fazendo uma releitura dos carros 
malucos que atravessavam os 
picadeiros com explosões e 
peças voando. Dentro dele a 
palhaça Matraka e seus dois 
parceiros Florêncio e Trapino. 
Quando chegam depois de 
muitas atrapalhadas o carro se 
transforma em um circo itinerante 
e alí apresentam um espetáculo 
com habilidades acrobáticas, 
malabares e comicidade. 
 

Dia 10 de agosto, sábado às 15h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 
Vila Nova Cachoeirinha. 

 
Dia 17 de agosto, sábado às16h. 
Centro Cultural Grajaú. 
Rua Professor Oscár Barreto Filho, 252 - 
Parque America. 

 

BÁRBARA MONTEIRO 
FRANCESQUINE 

 
MEUS TONS DE MULHER  

 
40 min. |100 lugares. | Gratuito. | 
Livre. 

 
Apresentação do trabalho Meus 
Tons de Mulher, onde a artista 
utiliza bambolês com tinta para 
pintar o cenário enquanto 
aborda aspectos do interior 
feminino. 
 
Dia 03 de agosto, sábado às 13h. 
NUDHES. 
Rua do Carmo , 56 - Centro. 
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Dia 15 de agosto, quinta às 20h30. 
Centro Cultural Tendal da Lapa 
Rua Guaicurus, 1100 - Lapa. 

 
Dia 20 de agosto, terça às 19h.  
A Bordar Espaço Terapêutico 
Avenida Lourenço Cabreira, 489 - Jardim 
Ana Lucia. 

 
Dia 21 de agosto, quarta às 15h.  
Casa de Cultura Vila Guilherme. 
Praça Oscár da Silva, 110 - Vila 
Guilherme. 

 
Dia 25 de agosto, domingo às 15h.  
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 - 
Cangaiba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLETIVO UM CAFÉ DA 
MANHÃ 

 
ENSAIO ABERTO-

ESPETÁCULO  
"SENTIDO PROIBIDO" 

 
50 min. | 150 lugares. | Gratuito. | 
Livre.  

 
Em um cenário de efervescência 
política, as respostas prontas 
ganham espaço dos 
questionamentos e o pensamento 
não se constrói, mas se replica 
viralmente, impondo padrões e 
criando preconceitos. Sentido 
Proibido irá na contramão desse 
movimento e seguirá em busca 
de um tempo de conexão real, 
com o ser humano no centro se 
questionando e querendo 
construir algo que gere 
significado para si. Um 
espetáculo de circo que desafia 
a gravidade e preconceitos ao 

criar a dramaturgia a partir das 
pesquisas e desafios de seus 
integrantes. Quatro personagens 
percorrerão uma jornada de 
descoberta. Três acrobatas e um 
ator, em cena, utilizarão as suas 
pesquisas de movimentos 
expressivos, para ressignificar 
padrões vazios de significado. 
Mastro chinês, trapézio, lira, 
parada de mão e máscara 
serão ferramentas para as 
personagens se comunicarem 
com o público. Ao final, as 
quatro personagens e suas 
trajetórias em construção se 
encontram celebrando a 
possibilidade da contínua 
construção de sentido. 
 
Dia 22 de agosto, quinta às 18h. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guaicurus, 1100 – Lapa.  
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

COLETIVO UM CAFÉ DA 
MANHÃ 

 
 

WORKSHOP "SENTIDO 
CIRCENSE - 

APRESENTAÇÃO DE 
TÉCNICAS CIRCENSES" 

 
150 min. |Gratuito. | Livre.  

 
Os integrantes do elenco do 
Coletivo Um Café da Manhã 
(três acrobatas e um ator) farão 
demonstração das técnicas de 
Mastro Chinês, Trapézio, Lira, 
Parada de Mão e Máscara, 
elementos e aparelhos aéreos 
utilizados no espetáculo "Sentido 
Proibido", que será apresentado 
antes do workshop. Ao final da 
demonstração, os alunos e 
público presente poderão fazer 
perguntas aos artistas. 

Dia 28 de agosto, quarta às 10h30. 
CEU Jambeiro. 
Avenida José Pinheiro Borges, 60 - Jardim 
Aurora.  
 

CIA DO Ó 

 
OFICINA DE CONFECÇÃO 

DE BOLINHAS DE 
MALABARES 

 
180 min. | 30 lugares. |Gratuito. | 
Livre.  

 
A oficina tem o objetivo de 
apresentar às crianças, pais e 
mães um dos elementos mais 
marcantes da cena circense, o 
malabares. De forma lúdica e 
desafiadora, a vivência propõe 
a confecção de bolinhas de 
malabares utilizando materiais 
simples do cotidiano. Depois da 
construção das bolinhas, os 
participantes entrarão em 
contato com a técnica do 

malabares, uma divertida 
experiência, que trabalhará a 
criatividade, coordenação 
motora e curiosidade de crianças 
de todas as idades. 
 
Dia 10 de agosto, sábado 11h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641- 
Vila Nova Cachoeirinha. 

 
OFICINA DE PALHAÇARIA 

CLÁSSICA 
 

2400 min. |25 lugares. |Gratuito. | 
18 anos. |  

 
A oficina tem como proposta 
desenvolver formação para 
artistas e educadores culturais 
em recursos circenses, utilizando 
a comédia como fio condutor dos 
trabalhos. O principal objetivo é 
apresentar e discutir de forma 
prática conceitos e informações 
sobre a construção e 
caracterização do personagem 
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cômico agregando técnicas 
pertinentes ao circo. No decorrer 
dos exercícios os participantes 
entrarão em contato direto com 
os elementos fundamentais para 
a montagem de um palhaço de 
circo. Val de Carvalho é 
palhaça, atriz e diretora 
artística. Uma das pioneiras da 
palhaçaria feminina no Brasil e 
pesquisadora da palhaçaria 
clássica. Trabalhou no Circo 
Escola Picadeiro, Oz Academia 
Aérea de Circo, Galpão do 
Circo, Doutores da Alegria e 
uma das criadoras do Grupo 
Sampalhaças e Cia. do Ó. 
 
Dia 17 de agosto, sábado 9h30h. 
Centro Cultural Grajaú. 
Rua Professor Oscár Barreto Filho, 252 - 
Parque America. 

 
 
 
 
 

BÁRBARA MONTEIRO 
FRANCESQUINE 

 
OFICINA DE BAMBOLÊ 

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

Oficina de bambolê para 
mulheres. 
 
Dia 03 de agosto, sábado às 12h. 
NUDHES. 
Rua do Carmo , 56 – Centro 

 
Dia 15 de agosto, quinta às 19h30. 
Centro Cultural Tendal da Lapa 
Rua Guaicurus, 1100 - Lapa. 

 
Dia 20 de agosto, terça às 18h.  
A Bordar Espaço Terapêutico 
Avenida Lourenço Cabreira, 489 - Jardim 
Ana Lucia. 

 
Dia 21 de agosto, quarta às 14h.  
Casa de Cultura Vila Guilherme. 
Praça Oscár da Silva, 110 - Vila 
Guilherme. 

 
 

Dia 25 de agosto, domingo às 14h.  
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – 
Cangaiba, 

 
RODA DE CONVERSA 

 
Roda de conversa para mulheres 
(gratuita) com mediadoras 
convidadas, onde as 
participantes serão convidadas 
a expor suas reflexões e 
percepções a partir de estímulos 
gerados pela mediadora. 

 

Dia 03 de agosto, sábado às 
13h40.  
NUDHES. 
Rua do Carmo , 56 – Centro 

 
Dia 15 de agosto, quinta às 21h10. 
Centro Cultural Tendal da Lapa 
Rua Guaicurus, 1100 - Lapa. 

 
Dia 20 de agosto, terça às 19h40.  
A Bordar Espaço Terapêutico 
Avenida Lourenço Cabreira, 489 - Jardim 
Ana Lucia. 
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Dia 21 de agosto, quarta às 15h40.  
Casa de Cultura Vila Guilherme. 
Praça Oscár da Silva, 110 - Vila 
Guilherme. 

 
Dia 25 de agosto, domingo às 
15h40.  
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – 
Cangaiba. 
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THUIM PRODUTORA, 
EDITORA E GRAVADORA 

 
WALLACE OLIVEIRA TRIO – 

NOVA 
 

120 min. | Gratuito. | Livre. 

 
Após turnês de sucesso em 
Portugal, o Wallace Oliveira 
Trio traz a versatilidade da 
guitarra portuguesa, instrumento 
tradicional do fado para São 
Paulo. O grupo é formado por 
Wallace Oliveira à guitarra 
portuguesa, Sérgio Borges ao 
violão de sete cordas e Adriano 
Busko à percussão. O show conta 
com releituras que vão de 
Pixinguinha e Hermeto Pascoal a 
Fontes Rocha e Freddie Mercury, 
combinando virtuosamente choro, 
baião, frevo, guitarradas 
portuguesas e world music em 
uma narrativa musical que une o 
tradicional ao contemporâneo. 

Após cada show acontece um 
workshop com o público. Os 
músicos e a produção 
abordarão a trajetória do 
grupo, o lançamento do álbum e 
as turnês pelo exterior. Falam 
também sobre as peculiaridades 
da guitarra portuguesa e sua 
história, além de temas 
relacionados à produção e 
carreira artística. 

 
Dia 16 de agosto, sexta às 19h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 
 
Dia 21 de agosto, quarta às 15h 
(workshop) e às 20h (show). 
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20 - Penha. 
 
Dia 23 de agosto, sexta às 20h. 
CEU Butantã. 
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras 
Garcia, 1.870 – Jardim. Esmeralda. 
 
 

MMP PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA 

 
BRENO RUIZ E LUCILA 

NOVAES 
 
90 min. |50 lugares. | Gratuito. | 
Livre. 

 
O cantor e compositor Breno Ruiz 
convida a cantora Lucila Novaes 
pelo Projeto O Som da Casa. No 
repertório, Breno apresenta 
canções dos seus Cds Cantilenas 
Brasileiras e Mar Aberto. Lucila 
apresenta canções dos Cds 
Frestas de Céu e Claridade e 
juntos mostram suas afinidades 
com as toadas brasileiras 

 
Dia 17 de agosto, sábado às 20h. 
Casa dos Trovadores. 
Rua Aimberê, 651- Perdizes. 
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APRESENTAÇÕES 
 

 
SHOW DE LANÇAMENTO 

CD E WORKSHOP 
 

110 min. |500 pessoas. | Gratuito.| 
Livre.  

 
A Banda Vila Reggae apresenta 
músicas de composição própria 
de seu primeiro CD. No evento 
estará lançando novo CD com 
oito músicas inéditas. 
Combinando uma atmosfera 
roots-rock-reggae com arranjos 
modernos e contagiantes, 
elegância rítimica, sofisticação 
harmônica, capricho vocal e 
instrumental são algumas 
características das músicas da 
Vila Reggae que serão 
apreciadas por crianças, jovens 

e adultos em seu show 
lançamento de CD.  

 
Dia 24 de agosto, sábado às 14h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 –
Cangaíba. 
 

 
ZION GATE STATION #8 – 

ÚLTIMA EDIÇÃO 
 

360 min. | 1000 pessoas.  | 
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 18 de agosto, domingo às 14h. 
Centro Cultura Grajau. 
Rua Professor Oscár Barreto Filho, 252 - 
Parque America.  
 

 
RUÍDO ROSA AMPLIFICA 

#4 
 

240 min. | 150 lugares. | Gratuito.| 
Livre.  
 

Ruído Rosa Amplifica é um 
circuito composto de 8 
apresentações  com convidadxs 
que irão se apresentar 
amplificadxs pelo nosso sistema. 
No quarto encontro receberemos 
o trio feminino Dawtas of Aya. 
 
Dia 10 de agosto, sábado às 14h. 
Casa de Cultura Raul Seixas. 
Rua Murmúrios da Tarde, 211 - José 
Bonifácio. 

 

SERGIO AVANTE 

LINCOLN FERRARESI ALVES 

BIANCA LEGNARO VOLPI 
FALCO 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

 
MAPA TALK + SOUND 

SYSTEM: A VOZ DA 
QUEBRADA 

 
180 min. | 236 lugares. | 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 + um 
convidado especial por edição, 
falando sobre a cultura sound 
system no Brasil.  O talk dessa 

vez acontece no Centro Cultural 
Olido recebendo a exibição 
gratuita do documentário Sound 
System - A voz da quebrada. 
Após o filme, rola um bate-papo 
com os convidados Stran Jah 
(FRESH Dancehall) e Fernando 
Augusto (QUILOMBO HI FI / 
diretor do documentário). 

 
Dia 15 de agosto, quinta às 18h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro.  

DANIELLA MONTALVÃO 
PIMENTA BELMONTE 
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ATIVIDADES 
 

SABINA ANZUATEGUI  

 
LUCIANA E AS MULHERES 

 
120 min. | 84 lugares. | Gratuito. | 
16 anos. 

 
Como são os processos de 
criação de um escritor? A 
palestra aborda o trabalho da 
escrita narrativa: de onde vêm 
as ideias, como se constroem as 
personagens e a história, como o 
escritor escolhe as palavras e 
seu estilo literário. 

 
Dia 20 de agosto, terça às 14h30. 
Biblioteca Cora Coralina. 
Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 - 
Guaianases.  
 
 
 
 

NOITE DOS NOVOS 
TÍTULOS 

 
120 min. | 100 lugares. | Gratuito. 
| Livre. 

 
Lançamento do romance Luciana 
e as Mulheres na Noite dos 
Novos Títulos da Biblioteca 
Mário de Andrade. 

 
Dia 21 de agosto, quarta às 19h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, 94 - Centro.  
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ESPETÁCULOS E 
ATIVIDADES 

 

AMADODODITO  
CIA TEATRAL 

 

SARAU AMADODODITO – 
URBANIDADE 

 
180 min. | 60 lugares. | Gratuito. | 
Livre. 

 
O Sarau Amadododito é feito 
para reunir as pessoas por um 
interesse comum, fazer e 
consumir arte. Um encontro onde 
as pessoas podem expressar 
artisticamente da forma que lhes 
vier a inspiração... Cantando, 
tocando, dançando, 
declamando, lendo uma poesia, 
o que lhe der vontade, e até 
mesmo se a inspiração não vier 
que seja vendo essas expressões 
todas. Traga sua arte, venha 

dividir e multiplicar conosco. O 
tema urbanidade vem como 
inspiração! 

 
Dia 04 de agosto, domingo às 18h. 
Galpão Amado. 
Rua Javaés, 455 - Bom Retiro. 

 
OFICINA LIVRE: 

JOGOS TEATRAIS 
 
120 min. | 30 lugares. | 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 Amado. 
Rua Javaés, 455 - Bom Retiro. 

 
 

ENCENA CIA DE TEATRO 
 

OS TRÊS 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. 

 
Dia 03 de agosto, sábados às 
20h30. 
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 130 - 
Jardim Jussara. 

 
 
 
 
 
 



ESPAÇOS INDEPENDENTES 
ACONTECE EM AGOSTO/2019 

                       

    

                                                   

19º SARAU DE CENAS 
ENCENA 

 
90 min. | 80 lugares | Gratuito | 
Livre. 

O fazer teatral inspirou esse 
projeto, trata-se de um espaço 
para experimentação e troca.  
Vale apresentar cenas, esquetes, 
stand up, clown, poesias 
dramatizadas, músicas, 
performances... Qualquer pessoa 
pode participar. Palco livre e 
microfone aberto! 

 
Dia 10 de agosto, sábados às 
20h30. 
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 130, 
Jardim Jussara. 

 
O DILETANTE 

 
60 min. | 80 lugares. | Gratuito. | 
Livre. 

 
José Antônio, grande admirador 

de óperas, pretende casar sua 
filha Josefina com o fazendeiro 
paulista Marcelo, entretanto o 
advogado Gaudêncio Mendes 
finge ser um cantor lírico para 
conquistar a preferência de José 
Antônio e se tornar o noivo de 
Josefina. 

 
De 17 de agosto a 28 de setembro, 
sábados às 20h30. 
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 130, 
Jardim Jussara. 

 
KOMPANHIA TEATRO 

MULTIMIDIA DE SÃO PAULO  
 
MIRELLA BRANDI X MUEP 

ETMO: E.N.T.R.E. 
 
90 min. (cada atividade). | 100 
lugares. | Ingresso consciente. | 
Livre. 

 
Laboratório de narrativas 
artísticas subjetivas, para 

linguagens híbridas e 
indefinidas. A investigação 
cênica como campo livre para 
experiências artísticas incomuns e 
colaborativas. Algo sobre o 
imenso espaço que pode existir 
entre o lugar comum e o 
completo desconhecido. 
A ocupação de Mirella Brandi x 
Muep Etmo será dividida entre 
apresentações e residências 
para laboratórios de ações da 
própria dupla e de artistas 
convidados, que desenvolvem 
trabalhos em desajuste com os 
padrões de arte mais 
reconhecidos. As residências 
sugerem uma investigação mais 
arriscada e incerta dentro da 
investigação cênica e 
audiovisual. Além das 
residências, a ocupação convida 
a DAHAUS como proposta de 
espaço itinerante, permeando as 
residências com seus PICNIKs, 
para oferecer a oportunidade 
do encontro e da troca 
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espontânea e o FINDeART, que 
encerrará a ocupação de agosto 
com este evento que reunirá 
todos os artistas da DAHAUS e 
convidados. 
 
Dia 01 de agosto, quarta às 17h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
Dias 07 e 08 de agosto, quarta, 
quinta às 18h e às 20h30. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
Dias 15 e 16 de agosto, quinta às 
18h, às 19h45 e às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
Dia 22 de agosto, quinta às 18h e 
às 22h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
Dia 23 de agosto, sexta às 18h, às 
19h e às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
LUIZ CHAGAS: MÚSICA DE 

APARTAMENTO – 
VIZINHOS 

 
90 min. | 100 lugares. | Ingresso 
consciente. | Livre. 

 
Música de apartamento é o 
projeto solo do músico e 
jornalista Luiz Chagas. A estreia 
aconteceu há um ano e mesclou 
composições e parcerias 
interpretadas por uma banda 
primorosa e a participação de 
amigos de longa data. Vários 
deles estarão de volta na 
continuação do projeto, agora 
denominado Vizinhos e dividido 
em quatro show, quatro 
segundas-feiras, quatro 
identidades distintas. 

 
Dia 05 de agosto, segunda às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

BELO VISITA MENINAS 
 
90 min. | 100 lugares. | Ingresso 
Consciente. | Livre. 

 
Suzana Salles traz canções 
originais e outras que 
contribuíram para formar seu 
universo musical. 

 
Dia 05 de agosto, segunda às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
TOM LEE-RICHARDS: 

CHASING IDEAS 
 
90 min. | 100 lugares. | Ingresso 
Consciente. | Livre. 

 
Ao vivo, Tom reinventa-se por 
meio das composições que 
produz em sintonia com novos 
vocais nos quais introduz um 
wordplay poético. Depois da sua 
passagem pelo Edi Fringe 
Festival, o artista lançou o seu 
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álbum de estreia "Out of the 
Oddness" - uma viagem através 
da separação e da descoberta. 
O single, "Beside You", esteve 
em destaque nos programas BBC 
Introducing e MTV Upload of the 
Week. 

 
Dia 06 de agosto, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
LUIZ VISITA MENINOS 

 
90 min. | 100 lugares. | Ingresso 
Consciente. | Livre. 

 
Parcerias com Gustavo Galo e 
descobertas conjuntas músico-
literárias com a participação 
especial de Júlia Rocha. 

 
Dia 12 de agosto, segunda às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
 

 
PEDRO PASTORIZ: ESSE 

SHOW É UM TESTE 
 
90 min. | 100 lugares. | Ingresso 
Consciente. | Livre. 

 
"Esse show é um teste" é uma 
parceria do grupo de teatro 
Núcleo Instável, o curador e 
jornalista Alexandre Matias e o 
cantor Pedro Pastoriz e sua 
banda. "Esse show é um teste" é 
a busca de novo formato para 
um show de lançamento, que 
estreia em outubro. É um show 
de músicas inéditas. 
 
Dia 13 de agosto, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 
 
 
 
 
 
 

 
CHAGAS VISITA MÚSICOS 

 
90 min. | 100 lugares. | Ingresso 
Consciente. | Livre. 

 
Gavetas entulhadas de canções 
sem letra revisitadas com o 
auxílio do tecladista Chicão 
(Rafael Montorfano) e as nepo-
intervenções de Tulipa Ruiz. 

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

 
MARCELLE DISCONEXA: 

ENQUANTO 
 
90 min. | 100 lugares. | Ingresso 
Consciente. | Livre. 

 
O show Enquanto é a 
experimentação da produção 
recente de Marcelle desde o 
disco Equivocada até a 
formulação das canções que 
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virão a compor seu terceiro 
álbum “DiscoNeXa”. A artista 
apresentará versões deslocadas 
de Equivocada e DiscoNeXa e 
variações sobre os temas que 
permeiam os dois álbuns. 

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

NORMAL VISITA MALUCOS 
 
90 min. | 100 lugares. | Ingresso 
Consciente. | Livre. 

 
Composições para o cinema: as 
premiadas, as esquecidas, as 
que ainda não foram feitas, 
bordadas pelos guitarristas 
Gustavo Ruiz e Kiko Dinucci. 

 
Dia 26 de agosto, segunda às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
 

FRANÇOIS MULEKA: 
COURAGEM 

 
90 min. | 100 lugares. | Ingresso 
Consciente. | Livre. 

 
"Porque me mira se no me vês" 
Movido pelo coração e 
provocado pelas dinâmicas de 
invisibilidade social seletiva do 
cotidiano, François leva a São 
Paulo seu novo EP Couragem, 
que aborda percepções pessoais 
sobre afetividade, 
ancestralidade e a eterna 
procura. 

 
Dia 27 de agosto, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
 
 
 
 
 

SINÁPSES POÉTICAS: 
SYLVIA PLATH POR CIDA 

MOREIRA 
 
90 min. | 100 lugares. | Ingresso 
Consciente. | Livre. 

 
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. 
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Dia 28 de agosto, quarta às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

ESPAÇO CULTURAL ZAPATA 
 

SAMBA DO GAIATO 
 
240 min. | 120 lugares. | Gratuito. 
| 18 anos. 

 
Roda de samba aberta a 
participação do público 
trazendo o melhor do samba 
raiz e ainda, contando no início 
do evento, com uma oficina 
gratuita de instrumentos do 
samba. 

 
De 01 a 29 de agosto, quintas às 
19h. 
Espaço Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 - Centro. 

 
 
 

BAILE DOS RATOS 

 
360 min. | 120 lugares. | Gratuito 
até às 20h, após as 20h R$10,00 | 
18 anos. 

 
O Baile dos Ratos é um projeto 
cultural que tem como objetivo 
disseminar o forró pé de serra 
por meio do vinil – 100% vinil. 
O projeto, que nasceu em agosto 
de 2016 na cidade de São 
Paulo, com o nome Forró dos 
Ratos, teve seu primeiro evento 
aberto ao público no dia 10 do 
mesmo mês, no Centro Cultural 
Zapata. Em Outubro de 2017 
mudamos o nome para “Baile 
dos Ratos”. 

 
De 07 a 28 de agosto, quartas das 
18h às 23h59. 
Espaço Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 - Centro. 

 
 
 

BALBÚRDIA TROPICAL 
 

240 min. | 120 lugares. | Gratuito 
das 19h às 21h (após as 21h – 
R$10,00) | 18 anos. 

 
Festa de música brasileira que 
conta com o show de lançamento 
do EP de Ulisses Bourdin e 
também contará com os DJs Lezo 
e Dieguito Reis trazendo o 
melhor da música latina e 
brasileira. 

 
Dia 16 de agosto, sexta às 19h e às 
23h. 
Espaço Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 - Centro. 
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A CASA DE ASAS –  
O LUGAR ONDE OS 
SONHOS NASCEM 

 
HORÁRIO NOBRE NO 

QUINTAL DA CASINHA: 
SHOW VALE A PENA OUVIR 

DE NOVO 
 

300 min. | 80 pessoas. | Gratuito. | 
16 anos. 

 
A Casinha abre seu quintal para 
dançar com a Banda “Horário 
Nobre Retrô Band” que resgata 
as melhores trilhas sonoras de 
novelas das décadas de 70, 80, 
90 e 2000. Formada pelos 
experientes músicos Henrique 
Krispim (vocal), Eloiza Paixão 
(backing vocal), Estela Paixão 
(backing vocal), Renata Graças 
(backing vocal), Mateus Herrera 
(guitarra), Cinthia Maaloui 
(teclados e vocal), Rogério 
Menudo (baixo) e Minguau. 

(Baterista), a “Horário Nobre 
Retrô Band” tem como foco 
proporcionar a todos a melhor 
experiência relembrando 
sucessos marcantes e trazendo o 
espírito dos discos de vinil de 
volta as pistas. 
Vai ter também os deliciosos 
quitutes da Chef Midiam, então 
venha que vai ser uma festa de 
valer a pena ouvir e dançar no 
Quintal da Casinha! 
 
Dia 17 de agosto, sábado às 19h. 
Casinha. 
Rua Pixinguinha 259 - Jardim Claudia - 
Butantã. 

 
TEATRO ESCOLA 

BRINCANTE 
 

SAMBADAS BRINCANTE 
 

160 min. | 100 lugares. | R$20,00 
(inteira) R$10,00 (meia) | Livre. 

 
A Sambada é uma festa artística 

e cultural, informal, na qual cada 
participante demonstra o seu 
trabalho. Constitui-se de 
esquetes, encontros para 
apresentação de trabalhos em 
processo de construção, 
performances artísticas, rodas 
de improviso. 

 
Dia 25 de agosto, domingo às 
17h30. 
Instituto Brincante. 
Rua Purpurina, 412 - Vila Madalena. 

 

CENTRO CULTURAL 
CASA DA LUZ 

 
NOITES DE MÚSICA 

EXPERIMENTAL 
ELETRÔNICA 

 
180 min. | 100 lugares. | Gratuito. 
| 18 anos. 

 
Em mais uma noite experimental 
do Centro Cultural Casa da Luz, 
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o palco fica com os músicos 
Barulhista (de Belo Horizonte) e 
ADACHI. Entre a delicadeza e a 
experimentação, os artistas 
apresentam pequenos shows 
intimistas e introspectivos para se 
assistir dos sofás neste happy 
hour gratuito no centro de São 
Paulo. Line Up: Barulhista (MG) 
ADACHI + Convidado Especial. 

 
Dia 08 de agosto, terça das 19h às 
22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Centro. 

 
SARAU DE UM POEMA SÓ 

 
180 min. | 100 lugares. | Gratuito. 
| 18 anos. 

 
O “Sarau de um poema Só” 
consiste na realização de um 
encontro organizado com foco 
num único texto literário que 
envolve o público/participante 
aleatório numa leitura coletiva. 

Em contraposição aos saraus 
convencionais, nos quais há uma 
avalanche de autores, a ideia é 
focar num texto específico (que 
não necessariamente precisa ser 
um poema) de modo a 
proporcionar um “mergulho 
cognitivo e afetivo” no universo 
aberto pelo conteúdo de uma 
única obra, potencializando suas 
ressonâncias. 

 
Dia 27 de agosto, terça das 19h às 
22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Centro. 

 
MACROFONIA – PALAVRA, 

SOM, IMAGEM 
 
180 min. | 100 lugares. | Gratuito. 
| 18 anos. 

 
Macrofonia! é uma noite mensal 
de edição ao vivo de palavra, 
som e imagem real. 

 

Dia 28 de agosto, quarta das 19h 
às 22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Centro. 

 
ATELIER ABERTO: 

O GUARDIÃO (ARTHUR 
SCOVINO) 

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

 
O artista Arthur Scovino 
receberá o público no ateliê da 
Casa da Luz para contar sobre o 
projeto de residência artística 
desenvolvido em 2018, o qual 
contou com sete exposições ao 
longo do ano. Durante a 
conversa, convidará o público à 
realização da segunda parte da 
performance - “O Guardião”, 
desenvolvida durante sua 
residência para compor a 
exposição “Literatura Exposta” 
na Casa Franca-Brasil no Rio de 
Janeiro. Essa performance 
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dividida em dois dias não foi 
concluída na época devido à 
censura a exposição, no último 
dia de apresentações, pelo 
governador do Rio de Janeiro. 

 
Dia 29 de agosto, quinta das 15h 
às 18h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - 3º andar - Centro. 

 

PRÓ-SABER SP 
 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
 

60 min. | 150 lugares. | Gratuito. | 
4 a 12 anos. 

 
Contação de histórias com 
Patrícia Torres. 

 
Dia 31 de agosto, sábado às 11h. 
Biblioteca Comunitária Pró-Saber SP. 
Rua Manoel Antônio Pinto, 974 

Paraisópolis. 

 



FOMENTO A FOTOGRAFIA 
ACONTECE EM AGOSTO/2019 

                       
    

                                                   

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. 


