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ESPETÁCULOS 
 

CIA LÚDICA 

 
A UTOPIA NA ERA DA 

INCERTEZA 
 

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

 
Este 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 (03 e 17 de agosto) às 18h. 
Tendal da Lapa. 
Rua Guaicurus, 1100 - Lapa. 

 
 
 
 

CIA TRIPTAL 

 
INFERNO - UM INTERLÚDIO 

EXPRESSIONISTA 
 
110 min. | 438 lugares | Gratuito | 
16 anos. 

 
Inspirada em Not About 
Nightingales, obra escrita por 
Tennessee Williams (1911 – 
1983) quando tinha apenas 27 
anos de idade e descoberta 
somente nos anos 90, a Cia 
Triptal encena Inferno – Um 
Interlúdio Expressionista, peça 
dedicada à memória de quatro 
homens que morreram de tortura 
em uma prisão americana, em 
agosto de 1938. A montagem 
retrata a atrocidade que 
realmente ocorreu em uma prisão 
em Holmesburg, Pennsylvania. Um 
grupo de 25 presos realizou uma 
greve de fome e como punição foi 
trancado em uma cela fechada 
com vapor aquecido. Quatro 

deles morreram assados, e 
quando a notícia da brutalidade 
foi disseminada por meio dos 
jornais, a opinião pública 
americana ficou indignada. 
 
De 30 de agosto até 22 de setembro, 
sextas e sábados às 21h, e 
domingos às 19h. 
Teatro Municipal João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 

 

REPÚBLICA ATIVA 
DE TEATRO 

 
INVOCADXS 

 
60 min. | 190 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Um documentário cênico para 
pais e filhos! Quatro atores 
rememoram o desejo de formar 
uma banda de escola e 
aproveitam para questionar 
duvidosas regras de um sistema 
de ensino que não leva a criança 
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em consideração. Inconformados, 
eles promovem uma verdadeira 
revolução na escola. Canções 
originais executadas ao vivo e 
relatos de crianças permeiam o 
espetáculo numa relação 
documental. 

 
Dias 07 e 08 de setembro, sábado e 
domingo às 16h. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
A PRISÃO PARA A 

LIBERDADE 
 

100 min. | 40 lugares | Pague 
quanto puder | 14 anos. 

 
Nesta demonstração de 
trabalho, o ator Carlos Simioni 
aborda a própria trajetória 
junto ao Lume e revela que a 
técnica pode ser tanto uma 
prisão quanto um trampolim 

para o ator. Fala sobre o 
percurso desde a fundação do 
Lume, em 1985, seu encontro 
com os mestres do teatro, as 
técnicas desenvolvidas junto 
ao grupo como o treinamento 
físico cotidiano, a construção 
de técnicas de expansão e 
dilatação do corpo no espaço 
e no tempo, técnicas de 
manipulação de diferentes 
qualidades de energias e sua 
distribuição no espaço, além 
do treinamento vocal e 
elaboração de personagens e 
construção de cenas. 
Após a apresentação do 
espetáculo, haverá uma 
palestra / debate com o ator 
Carlos Simioni, na qual falará 
sobre sua carreira, pesquisas e 
perspectivas artísticas. 
 
Dias 14 e 15 de setembro, sábado às 
20h, e domingo às 18h. 

Sede do Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 

BURACO D’ORÁCULO 

 
CIRCULAÇÃO RESIDÊNCIA 

 
50 min. | Gratuito | Livre. 

 
A Circulação - Residência é parte 
do projeto “Buraco 20 Anos: da 
(R)existência na Rua à Poesia em 
Cena”. 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, conforme programação 
abaixo: 
 
* 21/09 - O Encantamento da 
Rabeca; 
* 22/09 - O Cuscuz Fedegoso; 
* 28/09 - Memória da Rabeca; 
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* 29/09 - Pelas Ordens do Rei 
Que Pede Socorro!! 
Dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, 
sábados às 19h, e domingo às 16h. 
Espaço da Cia Mundu Rodá. 
Rua Southey, 106 - Ipiranga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA LÚDICA 

 
IMERSÃO ARTÍSTICA MULTIPLA: 

A UTOPIA 
NA ERA DA INCERTEZA 

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

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

visuais. Na instalação, o público 
vivencia 4 atividades: experiência 
sensorial artística de distopia 
(jogo distópico), experiência 
sensorial artística de utopia (jogo 
utópico) e espetáculo teatral 
“Utopia em uma noite de inverno”, 
finalizando o percurso na Ágora 
Contemporânea, onde o público 
poderá, além de observar todos 
os vestígios do percurso e da 
encenação, como se participasse 
de um “descortinamento do 
espaço/tempo, manifestar-se, 
expressar ou ressignificar as 
impressões sobre a sua trajetória 
na instalação e sobre a 
experiência vivenciada. Para isso, 
terá à disposição um microfone 
aberto, cartolinas, canetas 
coloridas, argila, livros, 
instrumentos musicais e outros 
materiais. 
 
De 20 de março a 05 de setembro 
(exceto nos dias 13, 25 e 27 de julho 
e nos dias 10, 24 e 31 de setembro). 
Terças, quartas e quintas às 14h 
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(aberta para turmas de escolas e 
para o público em geral); sábados às 
18h. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guiacurus,1100 - Lapa. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
OFICINA: A PRESENÇA DO 

ATOR 
 

180 min. | 10 vagas | Gratuito | 18 
anos. 

 
Na oficina, Carlos Simioni 
abordará suas pesquisas 
desenvolvidas no Lume como a 
presença do ator, emanação 
de energia, a construção do 
corpo interior e a estrutura 
física da voz. Serão 
trabalhados aspectos como a 
dilatação do corpo, a 
expansão da energia no 
espaço, o campo magnético, a 
transformação do peso do 

corpo em energia, a ação 
energética e a construção da 
presença cênica como 
princípios da dança pessoal, 
elementos técnicos 
desenvolvidos pelo Lume 
durante décadas de pesquisa 
teatral. 
 
De 10 a 13 de setembro, de terça a 
sexta, das 15h às 18h. 
Sede do Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 
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ESPETÁCULOS 
 

DÉBORAH CORRÊA 

 
TATIANICES [ESTREIA] 

 
50 min. | 144 lugares | R$20,00 

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

 
Com bom humor e música tocada 
ao vivo, a peça-festa comemora 
o centenário da escritora 
Tatiana Belinky (1919-2013), 
que escreveu cerca de 250 livros 
infantojuvenis ao longo de sua 
carreira. Capaz de superar as 
barreiras do tempo, o 
personagem Atemporal conduz a 
menina Tatiana para sua festa 
de aniversário de 10 anos e, no 
caminho, ela encontra inúmeros 
personagens que habitam seus 
livros no futuro, mas que ela 
ainda não sabe que os inventou. 

 
De 07 de setembro a 13 de 

outubro, sábados e domingos às 

15h. 

Teatro Sérgio Cardoso. 

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista. 

 
CENTRAL MÉTODO  

DE EVENTOS  
E PROMOÇÕES ME 

 
VISCERAL [ESTREIA] 

 
105 min. | 65 Lugares | R$20,00 

(inteira) e R$10,00 (meia) – 

Apresentações gratuitas dias 07 e 

08 de setembro (sábado e domingo) 

| 16 anos. 

 
João Gabriel (Paulo Gabriel) é 
um artista plástico da nova e 
atual safra de criativos. Fará 
uma exposição individual de 
suas novas obras e ainda 
lançará um livro sobre sua breve 
história de vida e carreira 
meteórica. Em seu ateliê, recebe 
o ácido crítico Jordão (Joca 
Andreazza) para uma entrevista 

assustadora. Durante a 
entrevista, João Gabriel revela 
seu bizarro processo criativo, 
realizado com o auxílio diário 
da doce Alice (Iara Jamra), sua 
guardiã e segunda mãe. Dentre 
tantas obras, João titubeia ao 
conhecer Angélica (Chica 
Portugal), uma usuária de 
drogas, que move os instintos 
mais profundos do artista, 
travando uma luta interna para 
poupar a jovem de seu lado 
mais desumano e cruel. 
 
De 07 de setembro a 28 de 

outubro, sábados e domingos às 

18h, e segundas às 21h. 

Estação Satyros. 

Praça Franklin Roosevelt, 134 – Centro. 

 

HÉLIO CÍCERO PINHEIRO 

 
PISO MOLHADO 

 
70 min. | 96 lugares | R$20,00 

(inteira) e R$10,00 (meia) | 12 anos. 
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A trama apresenta encontro entre 
três personagens singulares que 
apresentam doses ácidas de 
autocrítica e que não conseguem 
escapar do caos urbano e das 
próprias neuroses. A cantora 
decadente Selma, que guarda 
uma coleção de aranhas em uma 
caixa de papelão e vive a 
sonhando com a volta da filha 
que não quer falar com ela; o 
velho pianista Tony, que vive 
desencantado com a realidade 
presente e tem saudade do 
passado; e o sarcástico 
encanador Osvaldo, que não tem 
um emprego fixo e, por isso, 
precisa enfrentar todos os 
obstáculos impostos pela cidade 
para conseguir sobreviver em 
seus bicos diversos. Ao abordar 
sentimentos de algumas minorias 
e friccionar as suas vozes com o 
momento atual em que vivemos, o 
autor proporciona uma reflexão 
sobre o lugar do outro e de como 
a arte pode ser uma vitamina 

para fortalecer o cotidiano. Estão 
presentes nos diálogos as 
relações de sobrevivência; 
questões da memória afetiva e o 
humor ácido e melancólico dos 
personagens que transitam 
anonimamente pelo asfalto, com 
as suas mazelas e encantamentos 
tendo cuidado com os pisos 
molhados ao recordar as várias 
quedas sofridas. A peça busca 
referências no universo da cultura 
dos anos de 50 e 60, período 
denominado como a Era de Ouro 
da Cultura Brasileira, e resgata a 
brasilidade justamente neste 
momento em que o país passa 
por um momento de baixa 
autoestima. Os personagens 
embalados pelas músicas de 
Dalva de Oliveira, Maysa, 
Dolores Duran, Nelson Gonçalves 
e Cartola, encontram no outro o 
apoio e a força para viver e 
quem sabe até superar suas 
desilusões com um novo amor. 

 

De 30 de julho a 11 de setembro, 

terças e quartas às 21h. 

Espaço Parlapatões. 

Praça Roosevelt, 158 - Consolação. 

 

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 
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mundo. 

 
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. 

 

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. 

 

CIA BARRACÃO CULTURAL 

 
NÓS 

 
55 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 
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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 14 de setembro, domingo às 

11h e às 15h. 

Instituto Parque do Chuvisco. 

Rua Ipiranga, 792 - Jardim Aeroporto. 

 
Dia 21 de setembro, sábado às 

16h. 

Instituto Pombas Urbanas. 

Avenida dos Metalúrgicos, 2100 – Bairro 

Cidade Tiradentes. 

 
Dia 22 de setembro, domingo às 

11h e às 15h. 

Instituto Pombas Urbanas. 

Avenida dos Metalúrgicos, 2100 – Bairro 

Cidade Tiradentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CENTRAL MÉTODO  
DE EVENTOS  

E PROMOÇÕES ME 
 

DEBATE: O QUE ACONTECE 
COM A CRACOLÂNDIA? 

 
180 min. | 40 Lugares | Gratuito | 

14 anos. 

 
Mediação: Daniel Mello - 
jornalista, poeta e ativista do 
coletivo Craco Resiste; Eduardo 
André Mousinho; Yun Kyu Lee; e 
Eliezer Pereira da Silva 
(membros da Jocum 300 SP). 
Carmen Lopes, assistente social 
que atua no território da 
Cracolândia, idealizadora do 
Coletivo Tem Sentimento. 
 
Dia 13 de setembro, sexta das 

18h30 às 21h30. 

Casa de Dona Yayá. 
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Rua Major Diogo, 353 – Bela Vista. 

 
DEBATE: ORIGENS E 

DESTINOS DA DEPENDÊNCIA 
 
180 min. | 40 Lugares | Gratuito | 

14 anos. 

 
Com José Waldemar Thiesen 
Turna psicólogo, psicanalista, 
Mestre em Psicologia Clínica 
pela PUC-SP, supervisor clínico 
de Serviços Sociais e de Saúde 
Mental do município de São 
Paulo, diretor e supervisor clínico 
da "Casa do Todos" – SP, 
Coordenador do núcleo "A 
clínica das Psicoses" do CEP 
(Centro de Estudos Psicanalíticos 
- SP), autor do livro "Tratamento 
em Dependências Químicas" 
pela editora Zagodoni. Diene 
Fonseca psicóloga, especialista e 
pós-graduada em Saúde Mental 
e Dependência Química pela 
USP. Vivian Vigar psicanalista 
do CEP, mestre em Educação, 

Arte e História da Cultura pela 
Universidade Mackenzie, 
doutoranda em Linguística 
Aplicada pela PUC-SP e 
psicoterapeuta no Instituto Casa 
do Todos. 
 
Dia 27 de setembro, sexta das 

18h30 às 21h30. 

Casa de Dona Yayá. 

Rua Major Diogo, 353 – Bela Vista. 
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ESPETÁCULOS 
 

PAULA COHEN 

 

CARNE DE MULHER 
 
60 min. | 200 lugares | Gratuito | 14 
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 24 de agosto a 19 de setembro,  
Dia 24/8 – sábado às 11h, dia 25/8 
– domingo, 19h, dia 31/8 - sábado, 
às 20h, dia 1/9 - domingo, às 19h, 

dia 7/9 - sábado, às 20h, dia 8/9 - 
domingo, às 19h, dia 10/9 - terça, às 
15h, dia 11/9 - quarta, às 15h, dia 
17/9 - terça, às 15h, dia 19/9 – 
quintas, 15h. Dia 01 de setembro, 

mesa com a psicóloga Carolina 
Cristal após o espetáculo. 
*Nos dias 03/08, 07/09 e 11/09 o 
espetáculo terá acessibilidade em 
Libras. 
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20 - Penha de França. 

 

GRUPO THEATRALHA 
& CIA 

 
CARAS DE PLAUTO 

 
65 min. | 96 lugares | R$20,00 
(inteira) R$ 10,00 (meia) | 12 anos. 

 
Comédia sobre as confusões e 
desencontros que acontecem por 
causa da presença de dois 
gêmeos numa mesma cidade. 

 
De 01 a 08 de setembro, sábados às 
21h, domingos às 20h. 

Espaço Parlapatões. 
Praça Franklin Roosevelt, 158 - Consolação. 

 

CIRCO VOX 

 
SE CHOVE, NÃO MOLHA! 

 
60 min. | 450 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
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 11 de setembro, quarta às 15h. 
CEU Casablanca. 
Rua João Damasceno, 85 - Jardim Paulista. 
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ARRUAÇA 
 
60 min. | 450 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

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 11 de setembro, quarta às 
19h30. 
CEU Casablanca. 
Rua João Damasceno, 85 - Jardim Paulista. 

 
NOSTALGIA 

 
105 min. | 110 lugares | R$10,00 
(inteira) R$5,00 (meia) | Livre. 

 
“Nostalgia” é um espetáculo 
que resgata a magia dos 
primeiros circos que se 

apresentaram no Brasil, 
quando os artistas circenses 
eram ainda as estrelas de 
televisão que, de tempos em 
tempos, se instalavam nas 
cidades transformando suas 
rotinas e muitas vezes o 
destino de seus habitantes.  
 
Dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, 
sábados às 20h30, e domingos às 
19h. 
Galpão Circo VOX. 
Rua Alvarenga Peixoto, 557 - Vila Anastácio. 

 

ALEXANDRE BRAZIL 

 
INSÔNIA - TITUS MACBETH 

 
90 minutos. | 60 lugares | R$20,00 
(inteira), R$10,00 (meia) e R$6,00 
(comerciários) | 14 anos. 
 

Em uma instalação cênica em que 
o público pode se deslocar 
livremente, duas das mais 
fascinantes tragédias de 

Shakespeare se fundem: Macbeth 
e Titus Andronicus. Manipulando 
forças sobrenaturais, Lady 
Macbeth nos conduz por uma 
trama de assassinato, ambição e 
loucura, enquanto Titus inicia seu 
circo de vingança e violência 
desenfreadas. Atores, dançarinos 
e público ocupam o mesmo espaço 
durante a apresentação, imersos 
em um surpreendente ambiente 
sonoro e visual. 

 
De 13 de setembro a 20 de outubro, 
quintas, sextas e sábados às 21h; 
domingos às 18h. Dia 16/10 (quarta-
feira, às 21h) sessão extra. 
Sesc Avenida Paulista. 
Avenida Paulista, 119 – Bela Vista. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

GRUPO REVIDE 

 
WORKSHOP TÉCNICA DE 

TEATRO VERBATIM 
 
180 min. | 25 vagas | Gratuito | 
Livre. 

 
Herbert Bianchi diretor de Hotel 
Mariana e Projeto Revide, 
apresenta os fundamentos da 
técnica de teatro documentário 
Verbatim, que consiste na 
reprodução de depoimentos reais 
em cena. O Verbatim é uma 
técnica de teatro documentário 
que reproduz em cena as exatas 
palavras de pessoas reais sobre 
um determinado tema ou evento. 
Durante a apresentação, os atores 
reproduzem instantaneamente os 
áudios que estão ouvindo em 
fones de ouvido da maneira mais 
fiel possível, respeitando os 

diferentes sotaques e formas de 
falar e atingindo um grau de 
autenticidade que se aproxime da 
natureza de cada entrevistado. 
Embora o teatro documental não 
seja um fenômeno recente, a 
tendência de apresentar o 
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 bem 
atuais. 
 
Dia 02 de setembro, segunda das 
15h às 18h. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa. 

 
WORKSHOP POETRY SLAM 

 
180 min. | 25 vagas | Gratuito | 
Livre. 

 

Lucas Penteado, ator no Projeto 
Revide, além de poeta, cantor e 
MC, apresenta os fundamentos da 
Poetry Slam, competição de 
poesia falada que traz questões 
da atualidade para debate. A 
Poetry Slam, também chamada 
“batalha das letras”, tornou-se, 
além de um acontecimento 
poético, um movimento social, 
cultural e artístico no mundo todo, 
um novo fenômeno de poesia oral 
em que poetas da periferia 
abordam criticamente temas como 
racismo, violência e drogas, 
despertando a plateia para a 
reflexão, tomada de consciência e 
atitude política em relação a tais 
temas. 

 
Dia 02 de setembro, segunda das 

19h às 22h. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa. 
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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. 

 

TAANTEATRO COMPANHIA 

 
ARTAUD, lE MÔMO 

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

Artaud, le Mômo sintetiza a 
pesquisa coreográfica realizada 
desde 1996 pela Taanteatro 
Companhia em torno da vida e 
obra de Antonin Artaud. O 
espetáculo encena a atualidade 
sócio-política da poética 
artaudiana, sobretudo no que 
diz respeito à aceitação da 
alteridade (étnica, cultural, 
espiritual e sexual) e na 
abordagem do papel da 
violência nas relações entre as 
instituições do poder e do saber 
e os indivíduos. O poeta, diretor, 
ator e desenhista Antonin Artaud 
é um dos maiores pensadores 
das artes performáticas do 
século XX, grande influência na 
contracultura dos anos 1960, no 
movimento de anti-psiquatria 
(Foucault) e na filosofia da 
diferença (Derrida, Deleuze).  

 
Dias 04, 06, 12, 14, 19 e 21 de 
setembro, quartas, quintas e sextas 
às 20h, e sábado às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
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Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  
 

MENSAGENS DE 
MOÇAMBIQUE 

 
50 min. | 50 lugares | Gratuito | 
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, contemplado pela 
25a edição do Fomento à Dança 
para a Cidade de São Paulo.  

 
Dias 05 e 13 de setembro, quinta e 
sexta às 20h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  

 
 

¡D-EIA 
 
50 min. | 50 lugares | Gratuito | 
14 anos. 
 

¡D-eia investiga as tensões entre 
o corpo, tempo e mídia; entre a 
experiência interior desse corpo 
e sua representação social na 
construção das múltiplas 
identidades assumidas. 
O disparador do espetáculo é o 
sentimento de urgência em 
encontrar respostas frente às 
crises de sensibilidade e 
identidade, na vida mega-
urbana da era digital.  A 
encenação intenta resistência 
face às dinâmicas 
contemporâneas de colonização 
do corpo e de sua vitalidade, 
traz fragmentos de “Textos para 
Nada”, de Samuel Beckett, além 
de elementos biográficos da 
performer e projeções que 
exploram os meandros e tensões 

da auto-representação nos dias 
atuais. 

 
De 26 a 28 de setembro, quinta e 
sexta às 20h, e sábado às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

E² CIA DE TEATRO E DANÇA 

 
DOS PRAZERES 

 
60 min. | 50 lugares | Gratuito | 
14 anos. 
 

A pesquisa-montagem da peça 
de dança “Dos Prazeres” busca 
referência na obra de Heitor 
dos Prazeres, artista do samba e 
pintor que adotou o anônimo 
como temática para suas 
pinturas. Em suas obras, Heitor 
pintou homens e mulheres com o 
rosto de lado, os olhos 
levemente voltados ao céu, como 
se esperassem ver algo novo e 
radiante. Esse contraste entre 
festa e dor, divino e corpóreo, 
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nos faz refletir sobre a condição 
desses seres excluídos e 
anônimos. Este trabalho teve sua 
estreia em 2010 e agora recebe 
uma nova versão com novo 
elenco.  
 
Dias 11, 12, 13, 14, 18 e 19 de 
setembro, quartas, quintas, sexta e 
sábado às 19h. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n - Centro Histórico de São Paulo.  
 

GAÂM: 
GRUPO ANA E ÂNGELO 

 
BOLO DE ROLO 

 
60 min. |150 lugares | Gratuito | 
18 anos. 

 
Bolo de Rolo é banda, baile, e 
bloco, uma mistura que lembra 
as grandes “festas populares 

brasileiras”. Pu blico e artistas se 

misturam e se entrelac  am ao 

longo de cada ac  a  o interativa. 
Este encontro tem como proposta 

vivenciar a danc a e a mu  sica de 
uma forma participativa, onde o 

desejo de mover o corpo e   
estimulado por ritmos e 
sonoridades, promovem um 

espac o de constante troca sobre 

os patrimo nios de habilidades, 

experie  ncias, e memo  rias dos 
corpos presentes.  

 
Dias 13, 20 e 27 de setembro e 04 
e 11 de outubro, sextas às 23h. 
Espaço 170. 
Rua Inácio Pereira da Rocha, 170 - Vila 
Madalena.  
 

BALANGANDANÇA CIA 

 
PRESENTE! FEITO DA GENTE 
 
50 min. |250 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

Presente! Feito da gente é uma 
aventura de movimentos- danças 

e surgidas do encontro entre 
corpo e natureza, que abre 
espaço para o imaginário de 
forma lúdica, delicada e 
sensível. O espetáculo brinca 
com nossa maneira de ver e se 
relacionar com a natureza a 
partir de seus elementos e 
pequenos materiais que 
encontramos pelo caminho. 
Materiais concretos e/ou 
simbólicos entram em cena de 
maneira delicada nos 
transportando para ambientes 
diversos. Assim são inventados 
mundos imaginários a partir de 
elementos simples e essenciais 
criando danças que evocam o 
sensível e memórias de forma 
lúdica. 

 
Dia 24 de setembro, terça às 10h e 
às 14h. 
CEU Campo Limpo. 
Avenida Carlos Lacerda, 678 - Vila 
Pirajussara. 
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BETH BASTOS E NÚCLEO DE 
PESQUISA 

 
OBSERVATÓRIO 

 
40 min. |40 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
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. 

Dias 12 e 26 de setembro, quintas 
às 21h. 
CEU Campo Limpo. 
Avenida Carlos Lacerda, 678 - Vila 
Pirajussara.  
 
Dia 19 de setembro, quinta às 
16h30. 
PUC-SP - Campus Monte Alegre. 
Rua Monte Alegre, 1024 – Perdizes.  
 

NÚCLEO MIRADA 

 
RESQUÍCIOS BRUTOS 

 
60 min. |200 lugares | Gratuito | 
12 anos. 
 

Esta obra coreográfica emerge 
na pesquisa do Núcleo como 
estratégia de síntese de uma 
etapa do projeto anterior, cujas 
elaborações artísticas estiveram 
vinculadas aos diálogos 
estabelecidos entre matrizes de 
movimento, espaços públicos da 
cidade de São Paulo e artistas 
de outras linguagens que 

produziram materialidades 
diversas, tais como textos, 
músicas, desenhos e vídeos, a 
partir de suas relações com o 
acontecimento. Estas 
experiências, seus 
atravessamentos e elaborações, 
deixaram traços no corpo. 
Resquícios, agora articulados 
para a caixa preta, no intuito de 
dar foco e, através do limite das 
normas do palco e da precisão e 
aprofundamento coreográficos, 
intensificar, transformar e recriar 
sentidos e significações. Os 
corpos deslocados no vazio – 
subtraindo o entorno (estímulo) 
por um instante – a rua, os 
objetos, os parceiros artistas, os 
espaços públicos, no espaço 
cênico, a serem observados: 
como toda esta experiência 
virou corpo? Quais camadas 
foram somadas? O que 
escolhemos ou o que emerge 
como discurso corporal? 
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Dia 13 de setembro, sexta às 16h. 
Fábrica de Cultura Brasilândia. 
Avenida General Penha Brasil s/n - Vila 
Nova Cachoeirinha.  
 
Dias 20, 21 e 22 de setembro, 
sexta e sábado às 21h e domingo 
às 19h. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana.  

 
GRUPO CUPUAÇU 

 
ENSAIO ABERTO 

 
180 min. |60 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

Entrando na reta final de 
criação do espetáculo Terreiro 
Brasil, os ensaios continuam 
abertos. Dessa forma 
compartilhamos este processo de 
criação e vivências das 
manifestações com as quais 
trabalhamos, entre elas  Bumba-
Meu-Boi, Cacuriá, Tambor de 
Crioula entre outras. 

Dias 5, 12, 19 e 26 de setembro, 
quintas às 19h. 
Ponto de Economia Solidária. 
Avenida Corifeu de Azevedo Marquês, 
250 - Butantã.  
 

GRUPO ZUMB.BOYS 

 
MANÉ BONECO 

 
40 min. |Gratuito | Livre. 
 

O grupo Zumb.boys inspirou-se 
na beleza e simplicidade do 
brinquedo popular Mané Gostoso 
para criar o seu mais recente 
trabalho de intervenção artística, 
o Mané Boneco. O brinquedo 
comumente encontrado nas feiras 
nordestinas, feito de madeira com 
pernas e braços articulados, 
movimentados por cordões, foi o 
estímulo para a pesquisa de 
códigos simples e de fácil 
reconhecimento que deram base 
para a criação de uma obra que 
instiga o encontro, a partir da 
brincadeira. A estrutura brincante 

das manifestações populares é 
utilizada nessa intervenção para 
que o corpo virtuoso, brincalhão e 
articulado dos intérpretes 
estabeleçam um ambiente 
convidativo para a participação 
da plateia. Nesse sentido, o 
prazer do brincar é o gatilho que 
possibilita ao público se livrar do 
julgamento externo e estabelecer 
diálogos corporais com os 
dançarinos, na construção de uma 
dramaturgia fluida, divertida e 
coletiva. 
 
Dia 15 de setembro, domingo às 
15h. 
Sarau da Tripa. 
Rua Cinturão, 213 - Vila Santa Inês. 

 
Dia 22 de setembro, domingo às 
16h. 
Comunidade Cultural Quilombaque. 
Praça Inácia Dias – Perus. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

GRUPO XINGÓ 

 
CICLO MULHERES SAPIENS I 

– MULHERES PRETAS 
 
240 min. |50 Pessoas| Gratuito | 
Livre. 

 
O “Ciclo Mulheres Sapiens” é um 
encontro de mulheres para criar 
uma outra narrativa, a partir de 
oralidades e corpos ancestrais, 
com sabedorias que não são 
reconhecidas pela história 
oficial. Esse encontro é com 
mulheres negras, criadoras da 
Associação Baobá e grandes 
militantes do movimento negro e 
feminista. 

 
Dia 29 de setembro, domingo às 
15h. 
Associação Cultural Baobá. 
Rua Manoel João Pereira, 228 - Vila 
Matilde. 

BETH BASTOS E NÚCLEO DE 
PESQUISA 

 
OFICINA DE COMPOSIÇÃO, 

VISÃO E O SENTIDO DA 
IMAGINAÇÃO 

OLHAR-VER-ASSISTIR 
 
120 min. |100 pessoas | Gratuito| 
Livre. 

 
Uma abordagem sobre a 
composição, com o foco na visão,  
tato e escuta, experienciar 
composições espontâneas sobre 
escolhas, ação, tempo e desejo a 
partir de experimentos de 
improvisação e escuta do corpo. 
Um trabalho com procedimentos 
e partituras que despertem e 
transformem nossos sentidos em 
movimento, praticando a edição 
em tempo real, sintonizando 
gestos num jogo de 
autopercepção que possibilita a 
descoberta de novos movimentos 

e composições no espaço, na 
relação com a arquitetura e com 
o outro. Indicada para pessoas 
com interesse no movimento do 
olhar, na criação de imagens e 
em composição em dança. 
 
Dia 18 de setembro, quarta às 10h. 
TUCA ARENA 
Rua Monte Alegre, 984 – Perdizes.  
 

TAANTEATRO COMPANHIA 

 
"O PRETO BONITO ESTÁ 
CAGANDO PARA VOCÊ, 

MADAME!" 
 

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

 
Com Médrik Varieux - sobre o 
texto de Frantz Fanon "A 
experiência vivida do negro", in 
"Pele negra, máscaras brancas" 
Na cena: uma tela ao fundo 
para a projeção de imagens ao 
longo da performance, um 
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espelho grande ao lado de 
modo que o corpo em cena seja 
visível para o público, uma mesa 
num lado e duas cadeiras.  
Começa um diálogo com o 
público para introduzir ao tema 
e a trajetória e a obra de 
Fanon, falando da minha história 
e da história, mais geralmente, 
de todo corpo negro.  
A performance se inicia e 
termina sem ruptura: primeiro 
com o áudio: "Olhe, um negro!", 
de modo que a performance 
toda seja parte integrante do 
diálogo sob a forma de um 
testemunho e de uma confissão, 
bem como do relato da vida 
conflituosa de uma consciência 
que se descobre negra ao 
encontrar a si mesma e a outros 
entrando no mundo. 
 
Dia 20 de setembro, sexta às 
19h30h. 
Oficina Cultura Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
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ESPETÁCULOS E 
ATIVIDADES 

 

ENCENA CIA DE TEATRO 
 

O DILETANTE 
 

60 min. | 80 lugares | Contribuição 
espontânea | 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 CENTRO DA 
TERRA 

 
TRUPE CHÁ DE BOLDO: 

ENCRUZILHADA 
 

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

 
Nesta temporada de 4 shows, a 
banda “Chá de Boldo” 
apresentará músicas inéditas 
assim como algumas canções de 
seus 13 anos de estrada. A trupe 
“Chá de Boldo” surgiu em 2006, 
no entanto, a banda só lançou 
seu primeiro disco em 2010 - 
“Bárbaro” - com produção de 
Alfredo Belo (DJ Tudo). O 
segundo disco é de 2012 - 
“Nave manhã” - produzido por 
Gustavo Ruiz, assim como o disco 
“Presente” de 2015. Entre esses 
dois discos a Trupe gravou com 
Zé o “Tribunal do Feicebuque” e 
“Vira lata na Via Láctea”. Em 

2017, a Trupe lançou seu último 
trabalho, o disco “Verso”. 

 
Dias 02, 09, 16 e 23 de setembro, 
segundas às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
TRUPE CHÁ DE BOLDO: 

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

 
Chá de Dub com participação 
de Eduardo Mancha (Dubdubom) 
– Mancha é técnico de som da 
trupe há oito anos e vem 
desenvolvendo sua própria 
pesquisa em Dub com o projeto 
Dubdubom. Aos poucos as 
experiências de manipulação do 
som foram chegando aos shows 
da banda e, agora, no Centro 
da Terra, esse encontro vai 
ganhar um chão ainda maior, 
com Mancha pilotando o som de 
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cima do palco. 

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

APPLEGATE: CIDADE ÀS 
CINZAS 

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

 
A cidade despertou cinza, as 
sombras representam o caos: o 
clima reflete o que vivemos. 
Cercado de poluição, nosso 
cotidiano respira as 
engrenagens sujas do sistema. 
Applegate: Cidade às Cinzas é 
uma amostra da realidade, é 
mais do que é projetado para 
nós, é um escape do pensamento 
comum. Em apresentação 
exclusiva para o Centro da 
Terra, a banda prepara uma 
imersão na paisagem urbana de 

São Paulo, reforçando o conceito 
que vem trabalhando em seu 
debut: o cotidiano na cidade e 
como ele impacta diretamente 
nossas vidas. Contará com 
elementos audiovisuais como 
samples e vídeos produzidos 
pela banda, além de iluminação 
e projeções como protagonistas 
do espetáculo. 

 
Dia 03 de setembro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
TRUPE CHÁ DE BOLDO: 

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

 
A trupe sempre se interessou por 
repertórios que comentassem 
diretamente a experiência de 
viver na cidade e encontrar o 
corpo neste território e neste 
cotidiano específicos, que tão 

constantemente abafam as 
liberdades, lutas e vivências do 
desejo, mas, também, dão ao 
mesmo tempo, lugar para estes 
movimentos e encontros 
emergirem em contradição. A 
banda resgatará seu canto 
sobre a cidade e apresentará as 
músicas do seu próximo EP, já 
em produção, em homenagem à 
Lina Bo Bardi. 

 
Dia 09 de setembro, segunda às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
ATAHUALPA Y US 

PANQUIS: SÓ ALEGRIA 
 
90 min. | 100 lugares | Ingresso 
consciente | Livre. 

 
“Atahualpa Y Us Panquis” era a 
banda punk gaúcha do saudoso 
produtor e jurado Carlos 
Eduardo Miranda, (Gordo 
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Miranda), famoso por ter 
reformatado o Rock e a Música 
Brasileira nas últimas décadas. 
Embora tenha um disco oficial 
(Agradeça ao Senhor) lançado 
pela Baratos Afins nos anos 90, 
a banda nunca gravou seus 
maiores sucessos, como 
“Sandinista”, “Shoobidabidooba 
POA é Meu Lar” e “Os 
Analistas”. Miranda planejava 
regravar tudo isso com a banda, 
mas infelizmente não houve 
tempo... no entanto, o pessoal da 
formação original, Jimi Joe, 
Paulo Mello, Flu e Castor Daudt, 
convocou o incrível Carlinhos 
Carneiro (Bidê ou Balde) para 
substituir o Miranda nos vocais e 
teclados, e se propôs a gravar e 
lançar estas pérolas perdidas do 
punk rock nacional, e mais 
algumas inéditas! O resultado é 
“MiniMundo”, um disco 
surpreendentemente POP, com 
melodias agradáveis, letras 
inteligentes e afiadas e ao 

mesmo tempo pesado, urgente, 
anárquico e transgressor. 

 
Dia 10 de setembro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
TRUPE CHÁ DE BOLDO: 

SUBTERRÂNEA 
 

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

 
Moto-contínuo (espacialidades 

sem pausas) – continuando a 
pesquisa da música com a 
arquitetura, a banda se propõe 
exagerar na exploração do 
espaço e na variação de 
camadas sonoras, sem pausas. 

 
Dia 16 de setembro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
 
 

LAYA: CANTIGAS 
 
90 min. | 100 lugares | Ingresso 
consciente | Livre. 

 
CANTIGAS é o nome escolhido 
por Laya para seu show de 
roda. Um show no qual todos 
ficam em círculo, artistas, 
público, todos iguais, se olhando, 
fazendo parte do som. Laya traz 
suas novas canções, escolhe 
canções de amigos parceiros e 
algumas que estão na ponta da 
língua e no coração das pessoas, 
músicas que todos sabem cantar 
juntos. O centro do círculo é um 
lugar seguro, um ponto de força, 
onde nossos olhos, nosso coração 
e nossas vozes se encontram e se 
harmonizam, sejam bem vindos 
nessa roda de arte, criação, 
energia e expressão. 
 
Dia 17 de setembro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 
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TRUPE CHÁ DE BOLDO: 
SUBTERRÂNEA 

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

 
O quinto dos infernos – neste dia 
a trupe vai apresentar músicas 
totalmente inéditas, 
desconhecidas até mesmo pelos 
próprios integrantes da banda. 
Um laboratório de canções que 
possivelmente formarão seu 
quinto disco. Uma conspiração 
subterrânea. 

 
Dia 23 de setembro, segunda às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
THIAGO NASSIF: MENTE 

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

 
Nassif toca guitarra ligada em 

Fuzz Zvez, Whammy pedal, DD3 

delay, Oil Can phaser, distorção 

DDO Fx 30, Fuzz Efex, Flanger 

DDO 80's e pedal de Loop + 

Sintetizador análogo virtual M 

Áudio Vennon e Voz. E Jonas Sá 

o acompanha tocando Mac book 

pro 2017 com controlador 

Arturia Keystep e I Pad e vocais. 

O show rodou três países da 

Europa entre maio e agosto de 

2019 incluindo Berlim, França e 

Londres. 

 
Dia 24 de setembro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
ANNA RATTO: TANTAS 

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

 
O novo projeto dá voz a 
compositores que Anna já queria 

gravar a algum tempo, 
experimentando novos caminhos 
e sonoridades. No álbum de 
intérprete, Anna assina apenas 
“Frevolenta”, em parceria com 
Jam da Silva. O álbum Tantas 
marca também o início da 
parceria da cantora e 
compositora com dois produtores 
que trafegam com desenvoltura 
por vários estilos musicais - Jr. 
Tostoi (guitarrista e produtor) e 
Marcelo Vig (baterista, DJ, 
produtor). 

 
Dia 28 de setembro, sábado às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 

CENTRO CULTURAL 
CASA DA LUZ 

 
EXPOSIÇÃO MARGINAL 

 
180 min. | 100 lugares | Gratuito | 
18 anos. 
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A partir de pinturas e objetos 
produzidos pelo artista Luca LK, 
a exposição destaca a 
relevância de alguns 
personagens sociais esquecidos 
pela História do Brasil até hoje: 
os ditos marginais. Em sua 
produção mais recente o artista 
reutiliza materiais, resignifica 
objetos e escreve a história sob 
outra perspectiva. Na abertura 
da exposição, acontecerá uma 
discotecagem apenas com vinil 
com músicas originalmente 
produzidas por quem está à 
margem da sociedade. 
Simultaneamente à 
discotecagem, acontecerá 
projeções de imagens que 
valorizam a cultura brasileira. 

 
Dia 05 de setembro, quinta das 19h 
às 22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Centro. 

 
 

OFICINA DE PRODUÇÃO 
TÉCNICA DE EVENTO 

 
180 min. | 60 Lugares | Gratuito | 
18 anos. 

 
O workshop propõe uma 
experiência prática e 
próxima da realidade, para 
quem busca orientação sobre 
como planejar 
estrategicamente, em 
logística de eventos e 
legalidade, e dessa forma, 
produzir projetos culturais e 
criar seu próprio mapa da 
mina na era da economia 
criativa. Focado em eventos 
culturais independentes, este 
workshop proporcionará aos 
participantes entender as 
etapas de produção de um 
evento, focando na produção 
técnica e executiva, 

apresentando case de 
eventos de diversos portes e 
tipos, desde festa de rua, 
eventos públicos e privados 
assim como, também, mega 
eventos e festivais. 
Facilitador: João Gorski & 
Vander Lins. 
 
Dia 10 de setembro, terça das 19h 
às 22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Centro. 

 
MÚSICA EXPERIMENTAL 

ELETRÔNICA 
 
180 min. | 60 Lugares | Gratuito | 
18 anos. 

 
O GUME é uma orquestra de 
performance expandida em 
tempo real, norteada por 
método de regência gestual. 
Músicos, atores, performers 
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do corpo, poetas e artistas 
visuais e convidados se 
juntam em um concerto 
híbrido e imersivo de artes 
integradas.  
Regente: GUME - Daniel 
Carrera; Regente convidado: 
Ad Hoc - Guilherme Peluci; 
Bailarinas convidadas: 
Isadora Prata, Adriana Nunes 
Antônima Cia e Mais 
Companhia; Poetas 
convidadas: Beth Brait e 
Marlene Araújo; 
Visuais: Pinkalsky. 
 
Dia 12 de setembro, quinta das 19h 
às 22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Centro. 

 
MACROFONIA 

 
180 min. | 60 Lugares | Gratuito | 
18 anos. 

Macrofonia! é uma noite 
mensal de performances que 
unem poesia, som e imagem. 
Com Jeanne Callegari e Raul 
Costa Duarte. A ideia é criar 
um ambiente intermídia e 
experimental tendo a 
palavra como fio condutor. 
Produção visual de Guilherme 
Pinkalsky. 
 
Dia 25 de setembro, quarta das 
19h às 22h. 
Centro Cultural Casa da Luz. 
Rua Mauá, 512 - Centro. 

 

ATELIER PIRATININGA 
 

EXPOSIÇÃO OVULOGÊNESE 
 
40 lugares | Gratuito | Livre. 

Nesta exposição 'Ovolugeneses', 
Edmar Almeida apresenta o 
resultado da sua residência de 
dois meses (de maio a abril de 
2019) no Ateliê Piratininga. São 

gravuras em madeira nas quais 
se articulam tema e técnica por 
meio do corpo – corpo como 
testemunha e agente da 
experiência.  

 
De 13 de setembro a 04 de 
outubro, de segunda a sábados das 
14h às 18h (exceto dia 13/09 das 
17h às 21h) 
Atelier Piratininga. 
Rua Fradique Coutinho, 934, Casa 1 - Vila 
Madalena. 

 

ESPAÇO CULTURAL ZAPATA 
 

TROVADORES DE BORDEL E 
CAIO DURAZZO 

 
300 min. | 120 lugares | Gratuito | 
18 anos. 

 
Apresentação de dois grandes 
nomes do blues rock paulistano 
tocando seu repertório de 
músicas próprias e clássicos do 
rock. 
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Dia 20 de setembro, sexta às 22h. 
Espaço Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 - Centro. 

 

CASINHA 
 

3º SARAU DA CASINHA – 
PRENÚNCIO DE 

PRIMAVERA 
 
300 min. | 100 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

Os raios de Sol, Lá, Si, Dó, Ré, 
Mi, Fá, vão invadir todos os 
cantos da Casinha, para 
anunciar a primavera. Vai ter 
Perfomance: Elas - Poemas e 
Canções; vai ter Circo: Sonhos 
De Asas; vai ter Grupo Mito: 
Voz Mais Leve que o Vento; vai 
ter Exposição: Café com Afeto; 
vai ter inauguração: Mini 
Biblioteca da Casinha; vai ter no 
ar, misto de aromas, sabores e 
saberes O perfume do jasmim se 

espalhará com os bons ventos na 
Casinha. 

 
Dia 21 de setembro, sábado das 
18h às 23h. 
Casinha - Espaço Cultural das Artes. 
Rua Pixinguinha, 259 - Jardim Claudia. 

 

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, com música e 
dança, 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 29 de setembro, domingo às 
17h30. 
Instituto Brincante. 
Rua Purpurina, 412 - Vila Madalena. 

 

AMADODODITO  
CIA TEATRAL 

 

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

GUILHERME DEARO 

 
CABEÇA DE TOURO 

 
120 min. | 80 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Lançamento do livro "Cabeça de 
Touro", de Guilherme Dearo e 
Editora Garupa, com sessão de 
autógrafos com o autor, leitura 
de poemas com convidados e 
bate-papo com o público sobre 
poesia e processo criativo. 

 
Dia 20 de setembro, sexta das 
19h30. 
Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 
Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros. 

 

CARLA DIAS 

 
BASEADO EM PALAVRAS 

NÃO DITAS 

180 min. | Gratuito | Livre. 

 
Lançamento do livro "Baseado 
em palavras não ditas", de 
Carla Dias. Antes do lançamento, 
acontecerá um bate-papo sobre 
o processo de criação da autora. 

 
Dia 21 de setembro, sábado às 15h 
(“A versão do outro" - Bate-papo 
com a autora sobre o processo 
criativo do livro); das 16h às 18h 
(lançamento do livro "Baseado em 
palavras não ditas"). 
Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 
Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros.  
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FESTIVAL ]IMPRÔ[ - LIVE 

 
200 lugares | R$20,00 (inteira) 
R$10,00 (meia) | Livre. 

 
06/09 às 21h – Mariá Portugal 
apresenta seu primeiro trabalho 
solo que mostra parte do 
processo criativo do seu disco, a 
ser lançado em 2020. O show 
parte inteiramente de 
improvisações em cima de 
canções autorais. 

 
07/09 às 19h20 – Flávio 
Lazzarin, Cadós Sanchez, Flora 
Holderbaum (br) Jogo, 
improviso, explorações e 
brincadeira é o que propõe esse 
trio; 
Às 20h20 – Joëlle Leandre (fr), 
Mariá Portugal (br), Thomas 
Rohrer (ch/br);  
Às 21h20 – Juçara Marçal, Kiko 
Dinucci, Mauricio Takara (br), 

Thomas Rohrer (ch/br) O 
quarteto mistura punk, 
improvisação livre, eletrônica, 
música brasileira e alguns outros 
temperos.  
 
08/09 às 17h – Pela primeira 
vez no Brasil, a contrabaixista e 
vocalista francesa Joëlle 
Leandre, lenda do free jazz irá 
se apresentar no Estúdio Bixiga. 
Às 18h00 – Antonio Panda 
Gianfratti (br) e Philip Somervell 
(uk/cl). 
Às 19h00 - Nanati Francischini, 
Luiz Galvão, Lello Bezerra (br), 
Christopher Mack (sld) Um 
encontro guitarrístico inédito que 
penetra as quatro diferentes 
bagagens sonoras.  
 
13/09 às 21h – Mette 
Rasmussen (dk/no) e Bella (br). 
Às 22h – A SPIO Orquestra 
embarca no universo de 
transculturação antropofágica e 

mistura elementos étnicos e 
hibridismos culturais.  
 
14/09 às 20h – Radio Diaspora 
convida Paola Ribeiro (br). O 
duo formado por Romulo Alexis 
(trompete, flautas e voz) e 
Wagner Ramos (bateria e 
eletrônicos) conjuga o verbo 
sonoro da diáspora africana 
através dos experimentalismos 
do free jazz e da livre 
improvisação, desenvolvendo 
zonas de intensidade sonora e 
uma dilatação dos signos da 
negritude, seus códigos sonoros, 
vocais, físicos, polirítmicos, 
polifônicos.  
Às 21h – Angelika Niescier (de) 
e Arthur Decloedt (br).  
Às 22h – Rakta (br) e Mette 
Rasmussen (dk/no) formado por 
Carla Boregas (baixo e 

eletro  nicos), Paula Rebellato 
(sintetizador e voz) e Mauricio 
Takara (bateria).  

 

UIRAPURU PRODUÇÕES 



FOMENTO À MÚSICA 
ACONTECE EM SETEMBRO/2019 

                       
    

                                                   

Dias 06, 07, 08, 13 e 14 de 
setembro, sextas, sábados e 
domingo. 
Estúdio Bixiga. 
Rua Treze de Maio, 825 - Bixiga. 
 

 
ONDE O INFINITO É SOM 

 
60 min. | Gratuito | Livre. 

 
Venha se divertir em um show 
brincante para toda a meninada 
e família com as canções do 
disco. “Onde o infinito é som" do 
músico Beto Mejía. 
***** FEIRA DE TROCA DE 
BRINQUEDOS - Que tal 
proporcionar à criança uma 
relação de consumo mais 
consciente? Traga um brinquedo 
e troque por outro em nossa 
feira de troca!  

 
Dia 11 de setembro, quarta às 11h. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guaicurus, 1100 - Lapa. 

 
Dia 28 de setembro, sábado às 
15h. 
Centro Cultural Grajaú. 
Rua Professor Oscár Barreto Filho, 252 - 
Parque América. 
 

KM PRODUÇÕES 

 
DEIXA O SOM TE LEVAR - 

PERIFERIA A MASSA 
 
60 min. | 300 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
A banda Periferia A Massa, 
apresenta o show "Deixa o som 
te levar", com músicas autorais e 
arranjos modernos. 

 
Dia 19 de setembro, quinta às 20h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila dos Andrades. 
 

 
 

FESTIVAL CANDEIA 
2ª EDIÇÃO 

 
Gratuito | Livre. 

 
O Festival Candeia, em sua 
segunda edição, reunirá shows e 
oficinas culturais gratuitas com o 
objetivo de promover a música 
independente e a cultura 
popular brasileira. 

 
VERTENTES DO SAMBA 

Dia 07 de setembro, sábado das 
14h às 22h. 
Centro de Culturas Negras do 
Jabaquara. 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara. 
 
CULTURAS TRADICIONAIS 

Dia 14 de setembro, sábado das 
19h30 às 21h. 
Espaço Cultural CITA. 
Rua Aroldo de Azevedo, 20 - Jardim Bom 
Refúgio. 
 
 
 

FUNKY E MAIA 
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MÚSICA AUTORAL 
Dia 21 de setembro, sábado das 
18h às 23h. 
Estrella Galícia Estação Rio Verde. 
Rua Belmiro Braga, 119 – Vila Madalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

TODO CANTO É CANTO 

 
OFICINA DE CORDAS 

 
120 min. | 25 vagas | Gratuito | 
Livre. 

 
Aulas de Violão e Cavaquinho. 

 
De 03 a 24 de setembro, terças das 
20h às 22h. 
Associação Amigos do Jardim Olinda. 
Rua Carandazinho, 50 - Jardim Olinda. 

 

TODO CANTO É CANTO 

 
OFICINA DE RITMOS 

BRASILEIROS 
 
120 min. | 30 vagas | Gratuito | 
Livre. 

 
Toques, Cantos e Danças. 

 

De 04 a 25 de setembro, quartas 
das 15h às 17h. 
Associação Amigos do Jardim Olinda. 
Rua Carandazinho, 50 - Jardim Olinda. 

 

UIRAPURU PRODUÇÕES 

 
FESTIVAL ]IMPRÔ[ - 

CONVERSAS 
 
120 min. | 50 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
A IMPROVISAÇÃO LIVRE 
DESDE UMA PERSPECTIVA 

NEGRA 
 
Mediação: Rômulo Alexis. 
Convidados: Vinícius Mendes 
(compositor, improvisador, 
saxofonista e pesquisador), 
Edson Ikê (trompetista, 
ilustrador, pesquisador e 
palestrante), Rosa Couto 
(mestra em História e Cultura 
Social e doutoranda pela 
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Unesp), Wagner Ramos 
(baterista e matemático) 
Apoiados na racialização dos 
discursos sobre a criação 
musical em tempo real, a 
mesa mencionará os 
antecedentes transculturais e 
trans-étnicos presentes na 
ideia de liberdade, as 
diferentes concepções em 
relação a conceitos como 
raça, classe e ideologia 
política na música e a nítida 
desafricanização operada no 
"desenvolvimento" histórico 
do free jazz até o advento 
da improvisação livre. A 
improvisação livre é uma 
apropriação branca do free 
jazz negro ou um 
desdobramento da 
polissemia avantgarde 
presente na contracultura dos 
anos 60? 

Dia 07 de setembro, sábado das 
16h20 às 18h20. 
Laboratório Mundo Pensante. 
Rua Treze de Maio, 733 - Bixiga. 

 
MÚSICA EXPERIMENTAL 
NUMA HORA DESSAS? A 

EXPERIÊNCIA DOS 
FESTIVAIS 

 
Mediação: Juliano Gentile. 
Convidados: Chico Dub 
(Novas Frequências), Thiago 
Cury (Música Estranha), Tim 
Isfort (Moers Festival), 
Natacha Maurer (FIME - 
Festival de Música 
Experimental, Dissonantes, 
Ibrasotope, Ciclo de Música 
Experimental) e convidados. 
Uma conversa com 
organizadores de festivais do 
Brasil e da Europa voltados a 
práticas musicais não 
convencionais, na qual os 
participantes são convidados 

a exporem suas vivências na 
circulação da chamada 
música experimental 
(exploratória, de invenção 
etc). O bate-papo também 
busca trazer uma reflexão 
sobre as implicações políticas 
dessas práticas e sobre como 
potencializar atuações em 
rede. 
 
Dia 14 de setembro, sábado das 
16h às 18h. 
Laboratório Mundo Pensante. 
Rua Treze de Maio, 733 – Bixiga. 
 

FESTIVAL CANDEIA 

 
OFICINA 

 
Gratuito | Livre. 

 
No dia 9, a aula será de 
Maculelê com mestre Kenura. 
Nascido em Itabuna, na 
Bahia. O mestre Kenura 
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iniciou-se na capoeira em 
1960 e, desde então, 
dedica-se à pesquisa e 
ensino da capoeira angola, 
regional e seu universo 
musical, coreográfico e 
simbólico. Em 2017 foi 
contemplado com o Prêmio 
de Culturas Populares 
(MINC), sendo reconhecido 
como um importante mestre 
em atividade no país. No dia 
seguinte, mesmo horário, 
acontecerá a oficina de 
Toques do Candomblé 
Angola com Tata Ala Ibi Orô. 
Iniciado na religião há mais 
de 30 anos, Tata Ala Ibi Orô 
é o responsável pelos 
atabaques dentro do Templo 
de Cultura Bantu Redandá. 
Por fim, na quarta-feira, Ana 
Maria Carvalho ministra a 
oficina de Brincadeiras 
Populares. Herdeira direta 

de mestres da cultura 
popular, Ana é compositora e 
intérprete do Grupo Cupuaçu 
há 20 anos, e cantora e atriz 
do Teatro Ventoforte há 25 
anos. A oficina vai misturar 
danças brasileiras, 
brincadeiras populares, 
brincadeiras de roda, 
cantorias, cacuriás, cirandas e 
muito mais. 
 
Dias 09, 10 e 11 de setembro, 
segunda, terça e quarta das 19h30 
às 21h. 
Ponto de Economia Solidária do Butantã. 
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 
250 - Butantã. 
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APRESENTAÇÕES 
 

 
ANIVERSÁRIO DE 6 ANOS - 

AMPLI-FYAH SP 
 
480 min. | 1.000 lugares | Gratuito 
| Livre.  

 
O projeto “Ampli-Fyah SP” vem 
desde 2013 trazendo resistência 
e militância ao Município de São 
Paulo, propagando a cultura 
Sound System, permitindo o 
intercâmbio de artistas, e 
utilizando a ocupação do espaço 
público como espaço de lazer e 
convivência. Nestes mais de 5 
anos de ocupação, tivemos mais 
de 40 edições e contamos com a 
participação de mais de 50 
artistas do cenário Sound System 
Paulistano. 

 

Dia 07 de setembro, sábado das 
14h às 22h. 
Rua Dom José de Barros – República. 

 

 
SUE & MOKAYA 

 
60 min. | 200 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
A banda de reggae 
independente Sue & Mokaya se 
apresenta 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. 

 
Dia 29 de setembro, domingo às 
15h. 
Casa de Cultura Chico Science. 
Rua Abagiba, 20 - Moinho Velho. 
 
 

 
MAPA SOUND SYSTEM 
BRASIL NA NOITE DOS 

NOVOS TÍTULOS 
 

180 min. | 150 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
O Mapa Sound System Brasil é a 
primeira publicação impressa 
nacional voltada ao 
levantamento dos sistemas de 
som de reggae do país. Em uma 
série de encontros gratuitos, os 
autores Dani Pimenta e Natan 
Nascimento apresentam a obra 
ao público. Dessa vez, dentro 
das atividades de lançamento, o 
livro desembarca na noite dos 
Novos Títulos da Biblioteca 
Mário de Andrade. 
 
Dia 18 de setembro, quarta às 19h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, 94 – República. 

COLETIVO U-DUB 420 
SOUND SISTEMA SUELY CAVALCANTE 

MAPA SOUND SYSTEM 
BRASIL 



FOMENTO AO REGGAE 
ACONTECE EM SETEMBRO/2019 

                       
    

                                                   

OUTRAS ATIVIDADES 
 

 
ENCONTRO: MAPA TALK 

 
120 min. | 150 lugares | Gratuito | 
Livre. 

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

 

Dia 29 de setembro, domingo às 
14h. 
Casa de Cultura Vila Guilherme. 
Praça Oscar da Silva, 110 - Vila 
Guilherme. 

 

MAPA SOUND SYSTEM 
BRASIL 


