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ESPETÁCULOS 
 

VELHA COMPANHIA 

 
CASA SUBMERSA 

 
160 min. (com duas pausas de dez 

minutos cada) | 50 lugares | 
R$20,00 (inteira) R$10,00 (meia) | 
16 anos. 

 
Em Casa Submersa, uma bióloga 
marinha começa a ter surtos de 
memória corporal e visitas ao 
inconsciente em estado de apneia. 
Em um mergulho sem volta, terá 
que visitar o passado de seu país 
e de sua família. 

 
De 04 de outubro a 11 de novembro, 
sextas, sábados e segundas às 20h; 
domingos às 18h. 
Núcleo Experimental. 
Rua Barra Funda, 637- Barra Funda. 

 
 
 

REPÚBLICA ATIVA 
DE TEATRO 

 
A CIDADE DE DENTRO 

 
45 min. | 190 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Perfeitolândia é uma cidade 
diferente que faz jus ao seu nome. 
Tudo nela funciona perfeitamente 
bem: árvores que contam histórias, 
estátuas vivas, ruas que se 
movem... Tudo milimetricamente 
planejado pelo Sr. Perfeito – o 
Prefeito. Mas, o que é uma 
cidade senão as pessoas que nela 
vivem? Será que todos os seus 
cidadãos conseguem desfrutar de 
tudo aquilo que a cidade tem a 
oferecer? A Cidade de Dentro é 
um espetáculo teatral que aborda 
os conflitos de uma grande 
metrópole e os reflexos dos 
problemas originados entre as 
necessidades dos indivíduos e a 
má gestão do poder público. 

De 05 a 27 de outubro, sábados e 
domingos às 16h – (Sessões extras: 
10, 11, 17, 18, 24 e 25 de outubro, 
quintas às 10h, 14h e 16h, e sextas 
às 14h30) 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 

CIA TRIPTAL 

 
INFERNO - UM INTERLÚDIO 

EXPRESSIONISTA 
 

110 min. | Gratuito | 16 anos. 

 
Inspirada em Not About 
Nightingales, obra escrita por 
Tennessee Williams (1911 – 
1983) quando tinha apenas 27 
anos, e descoberta somente nos 
anos 90, a Cia Triptal encena 
Inferno – Um Interlúdio 
Expressionista, peça dedicada à 
memória de quatro homens que 
morreram torturados em uma 
prisão americana, em agosto de 
1938. O projeto Homens à Deriva 
faz parte de uma trilogia que 
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iniciou com Homens Ao Mar 
(2004-2009) com peças de 
Eugene O'Neill, o segundo foi 
Homens à Margem (2011 – 
2014) com trabalhos que 
focavam na marginalidade. 
 
Dias 05 e 06 de outubro, sábado às 
20h, e domingo às 19h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 - 
Cangaiba. 

 
De 10 a 31 de outubro, terças, 
quartas e quintas às 20h - (haverá 
debates após as apresentações). 
Espaço Cia da Revista. 
Alameda Nothmann, 1135 - Santa Cecília. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
DALÍ 

 
50 min. | 40 lugares | Pague quanto 
puder | Livre. 

 
Como será viajarmos para dentro 
da nossa cabeça? Um lugar 

confuso com muitas gavetas cheias 
de coisas. Salvador Dalí explora 
a própria mente, tentando 
entender seus sonhos e pesadelos. 
Com ajuda de formigas, 
borboletas e gafanhotos, ele 
parte em uma grande jornada 
desbravando o universo do 
inconsciente! 

 
Dia 06 de outubro, domingo às 18h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 
DA TERRA A LUA 

 
50 min. | 40 lugares | Pague quanto 
puder | Livre. 

 
Doutor Barbicane, cientista, tem 
uma ideia revolucionária: 
transformar o maior de seus 
canhões em um projétil e atirá-lo 
à lua. Capitão Nicholl parte da 
Inglaterra para impedir o feito e 
encontra Michel Ardan, uma 
astrônoma francesa. Ela deseja o 
improvável: tripular o projétil! O 

encontro provoca confusão e o 
conflito só aumenta, até que 
percebem um ponto em comum: o 
amor pela ciência e a paixão 
pela aventura. Juntos, irão 
descobrir que a Terra não é mais 
a mesma - e é necessário se 
distanciar para enxergar melhor. 

 
Dia 05 de outubro, sábado às 20h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 
SENTIMENTAL 

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

 
O espetáculo investiga o universo 
romântico, erótico e afetivo a 
partir de depoimentos reais na 
cidade de São Paulo. 

 
Dias 12 e 13 de outubro, sábado às 
20h; domingo às 18h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 
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APRESENTAÇÃO DE 
CONCLUSÃO DAS 

OFICINAS E EXPANSÃO 
ENERNÉTICA 

 
40 lugares | Pague quanto puder | 
14 anos. 

 
- Turma da Biblioteca Pedro Nava 
– sábado às 18h e domingo às 
16h. 
- Turma do Centro Cultural da 
Juventude - sábado às 19h e 
domingo às 17h. 
- Turma da Comunidade Cultural 
Quilombaque - sábado às 20h e 
domingo às 18h. 

 
Dias 19 e 20 de outubro, sábado das 
18h às 20h; domingo das 16h às 
18h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 
O INCRÍVEL NÚMERO FINAL 

 
60 min. | 40 lugares | Pague quanto 
puder | Livre. 

Um grande elenco busca formas 
de conquistar o público, 
mostrando habilidades 
telepáticas, acrobáticas e 
aquáticas, com um único objetivo: 
apresentar O Incrível Número 
Final, que promete arrancar 
palmas e até lágrimas do público. 

 
Dias 26 e 27 de outubro, sábado às 
20h; domingo às 18h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 

NÚCLEO MACABÉA 

 
LEITURA ENCENADA: MAIS 

ESPERANÇA NOS MEUS 
PASSOS DO QUE TRISTEZA 

NOS MEUS OMBROS 
 

120 min. | 60 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
O Núcleo Macabéa, grupo de 
teatro fundado em 2011, realiza 
leitura encenada de seu novo 

espetáculo, uma peça-travessia 
escrita a partir de registros 
confessionais que desvelam a dor 
e a delícia de um Brasil à 
margem. 

 
Dia 28 de outubro, segunda às 16h. 
Teatro Stúdio Heleny Guariba. 
Praça Roosevelt, 184 - Centro. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

REFINARIA TEATRAL 

 
OFICINA: CRIAÇÃO DE 

TRILHA PARA TEATRO E 
ARTES INTERATIVAS - CIA 

SABRE DE LUZ TEATRO 
 

180 min. | Gratuita | Livre | 
Inscrições: 
refinariateateatral@gmail.com 
contendo carta de interesse. 

 
A oficina tem por objetivo 
proporcionar aos jovens uma 
experiência gradual, prática e 
objetiva sobre como criar, 
elaborar, e produzir trilhas 
sonoras para obras interativas, 
focando especialmente em teatro 
e games. 

 
Dia 04 de outubro, sexta das 15h às 
18h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

OFICINA: COMPOSIÇÃO DE 
PERSONAGEM - CIA FRENTE 

INFLAMÁVEL 
 

180 min. | Gratuita | Livre | 
Inscrições: 
refinariateateatral@gmail.com 
contendo carta de interesse. 

 
Um dos focos de pesquisa do 
nosso processo está no 
treinamento de composição de 
personagens. Partindo da 
experiência do diretor deste 
projeto, Danilo Caputo, com a 
técnica do grupo Lume e da sua 
pesquisa em torno de técnicas de 
máscaras corporais 
desenvolvidas em processos com 
diversos grupos de teatro de rua 
como grupo Bolinho, Ivo60 e 
Núcleo Pavanelli, esta ação 
propõe o aprofundamento do 
trabalho de composição de 
personagens dos atores em 
relação aos materiais coletados. 

Na prática, a partir de diversas 
possibilidades de observação, 
como entrevistas, áudios e vídeos 
gravados, fotos etc., os 
participantes fazem o processo 
de composição de personagens. 

 
Dia 11 de outubro, sexta das 15h às 
18h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 
OFICINA: PRODUÇÃO 
TEATRAL - RODRIGO 

PALMIERI 
 

180 min. | Gratuita | Livre | 
Inscrições: 
refinariateateatral@gmail.com 
contendo carta de interesse. 

 
Nesse encontro, serão discutidos 
as diversas maneiras e processos 
de produção teatral, a 
abordagem de editais e 
prestação de contas. 

 

mailto:refinariateateatral@gmail.com
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Dia 16 de outubro, quarta das 15h 
às 18h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 
OFICINA: DE CIRCO - 
BANDO GOLIARDXS 

 
240 min. | Gratuita | Livre | 
Inscrições: 
refinariateateatral@gmail.com 
contendo carta de interesse. 

 
Nesses encontros serão 
desenvolvidas atividades de 
circo e teatro de rua que 
trabalhem técnicas de 
musicalização, arquitetura 
espacial, consciência corporal e 
vocal e jogos de improvisação. 
Com o intuito de aproximar o 
público do trabalho que o grupo 
já desenvolve, as oficinas buscam 
uma maneira de compreender o 
espaço cênico como um local de 
expressão coletiva, ampliando o 
olhar para além do teatro, onde 

estar em grupo é uma premissa 
para se viver em sociedade. 

 
Dia 25 de outubro, sexta das 15h às 
19h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 

mailto:refinariateateatral@gmail.com
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ESPETÁCULOS 
 

TEATRO DA VERTIGEM 

 
ENQUANTO ELA DORMIA 

 
70 min. | 50 lugares | Gratuito | 

16 anos. 

 
Enquanto Ela Dormia conta a 
história de Dora, personagem 
submetida a convenções sociais 
predominantemente formuladas 
pelo gênero masculino. Quando 
motivada por acontecimentos 
cotidianos, Dora traz à tona seus 
próprios traumas, frutos de uma 
sociedade patriarcal enraizada. 
O espetáculo aproxima o 
público do universo feminino ao 
demonstrar os abusos, violências 
e a constante marginalização 
social do gênero. O enredo 
desenvolve uma atmosfera 
dramática, que demonstra e 
reflete sobre questões da 

subjetividade da mulher. 

 
De 27 de setembro a 13 de 

outubro, sextas e sábados às 21h, 

domingos às 19h. 

Teatro da Vertigem. 

Rua Treze de Maio, 240 (1º andar) - Bela 

Vista. 

 
De 25 a 27 de outubro, sexta e 

sábado às 21h, domingo às 19h. 

Teatro da Vertigem. 

Rua Treze de Maio, 240 (1º andar) - Bela 

Vista. 

 

GRUPO 3 DE TEATRO 

 
NESTE MUNDO LOUCO, 

NESTA NOITE BRILHANTE 
 

60 min. | Gratuito / R$20,00 

(inteira) R$10,00 (meia)* | 16 anos 

 
Enquanto aviões decolam e 
aterrissam em várias partes do 
mundo, a rotina da Vigia do KM 
23 daquela rodovia brasileira é 

alterada pela presença de uma 
garota que delira largada no 
asfalto após ser violentada 
nesta noite cheia de estrelas. 

 
Dias 04, 05 e 06 de outubro, sexta 

e sábado às 21h, e domingo às 

18h. 

SESC Consolação*. 

Rua Doutor Vila Nova, 245 - Vila 

Buarque. 

 

Dias 10,11, 12, 13, 17, 18, 19, e 20 

de outubro, quintas, sextas e 

sábados às 21h; e domingos às 

18h. 

Teatro João Caetano. 

Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 

 

DÉBORAH CORRÊA 

 
TATIANICES 

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

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

 
Com bom humor e música tocada 
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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 às 15h, 

domingos às 16h. 

Teatro Sérgio Cardoso. 

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista. 

 
 
 
 
 

CENTRAL MÉTODO  
DE EVENTOS  

E PROMOÇÕES ME 
 

VISCERAL 
 
105 min. | 60 lugares | R$20,00 

(inteira) e R$10,00 (meia) | 16 anos. 

 
João Gabriel (Paulo Gabriel) é 
um artista plástico da nova e 
atual safra de criativos, e 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 
reveladora e 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 do 
seu lado mais desumana e cruel. 
 
De 05 a 28 de outubro, sábados e 

domingos às 18h (aos domingos 

haverá debate após o espetáculo); 

segundas às 21h. (Dia 06/10 

apresentação em libras). 

Espaço Satyros 2. 

Praça Franklin Roosevelt, 134 – Centro. 

 

NÚCLEO CAIXA PRETA 

 
A MORTE DE IVAN ILITCH 

 
90 min. | 60 lugares | Gratuito | 

14 anos. 

 

Trajetória patética de um homem 
mediano, tornado moribundo no 
auge da sua ascensão nas 
engrenagens de um judiciário 
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burocrático. 
 
De 10 de outubro a 02 de 

novembro, quintas e sextas às 20h, 

sábado às 18h. 

Oficina Cultural Oswald de Andrade. 

Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CENTRAL MÉTODO  
DE EVENTOS  

E PROMOÇÕES ME 
 

EXPOSIÇÃO VISCERAL 
 
100 lugares | Gratuito | 14 anos. 

 
Exposição das obras expostas e 
integrantes do 
projeto/espetáculo Visceral que 
está em cartaz no espaço dos 
Satyros 2. 
 
De 01 a 28 de outubro, de terça a 

domingo das 15h às 21h. 

Espaço Satyros 2. 

Praça Franklin Roosevelt, 134 – Centro. 

 
A VOZ DA TELA - 

WORKSHOP DE PINTURA 
 
180 min. | 30 lugares | Gratuito | 

Livre. 

Voz da Tela é uma oficina de 
arte e sensibilização. Tem como 
objetivo a introdução da arte de 
forma prática, lúdica e leve. 
Regada à música, meditação e 
com uma oratória motivacional, 
de forma a trabalhar a 
autoestima, e buscar na 
abstração e no figurativo 
possibilidades de 
autoconhecimento. Um processo 
de humanização e identidade 
individual e coletiva a partir da 
pintura, com o entendimento de 
que a arte ensina, cura e liberta. 
 
Dia 23 de outubro, quarta das 14h 

às 17h. 

Teatro de Contêiner. 

Rua dos Gusmões, 43 - Santa Ifigênia. 
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ESPETÁCULOS 
 

ALEXANDRE BRAZIL 

 
INSÔNIA - TITUS MACBETH 

 
90 min. | 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. Sessão extra dia 
16/10, quarta às 21h. 
Sesc Avenida Paulista. 
Avenida Paulista, 119 (13º andar) – Bela 
Vista. 

 

RONALDO DIAFERIA 

 
BRIAN OU BRENDA? 

 
100 min. | 321 lugares | Gratuito | 
14 anos. 

 
Com texto de Franz Keppler, a 
peça recria o caso dos gêmeos 
Brian e Bruce que, aos oito anos 
de idade, por indicação médica, 
foram circuncidados. O 
procedimento, entretanto, acaba 
destruindo completamente o pênis 
de Brian. Outro médico, que 
defendia a tese de que os 
gêneros se definem a partir da 
maneira com que as crianças são 
criadas, sugere que os pais 

promovam uma construção 
artificial de vagina em seu filho. 
 
De 27 de setembro a 20 de outubro, 
sextas e sábados às 21h, e domingos 
às 20h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000- Paraíso. 

 

CIA UM DE TEATRO 

 
DOM QUIXOTE 

 
60 min. | 198 lugares | Gratuito | 6 
anos. 

 
Livre adaptação da obra de 
Miguel de Cervantes, “Dom 
Quixote” recebe tradução cênica 
sobre um homem, interno de um 
hospício, apaixonado por livros, 
que decide tornar-se um cavaleiro 
andante, sob a alcunha de Dom 
Quixote, com o propósito de 
ajudar as pessoas a vencerem as 
opressões do mundo. Ele terá por 
companhia o fiel enfermeiro 
Sancho Pança, que se torna nas 
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mais diversas aventuras por uma 
Espanha atemporal, seu fiel 

escudeiro. 
 
De 05 a 27 de outubro, sábados e 
domingos às 16h. Sessões extras nos 
dias 10 e 24 de outubro, quintas às 
10h e às 14h30. 
Teatro Municipal Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Vila Romana. 

 

PAULA COHEN 

 

CARNE DE MULHER 
 
60 min. | 204 lugares | Gratuito | 14 
anos. 

 
Carne de Mulher conta a história de 
uma mulher que está sendo 
interrogada por uma médica e sua 
equipe. A partir do seu 
depoimento, nos deparamos com a 
trajetória de alguém que foi alvo 
de uma sequência de violências de 
gênero ao longo da vida e que, de 
repente, decide colocar em prática, 

como que com a força de um grito, 
o seu ato de libertação. 

 
Dias 04, 05, 06, 12 e 13 de outubro, 
sexta às 14h; sábados às 20h; e 
domingos às 19h. 
*No dia 13/10 o espetáculo terá 
acessibilidade em Libras. 
Centro Cultural Vila Formosa. 
Avenida Renata, 163 - Vila Formosa. 

 

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 23 de outubro, quarta às 10h. 
CEU Pera Marmelo. 
Rua Pêra Marmelo, 226 - Vila Aurora 
Jaraguá. 

 
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 23 de outubro, quarta às 14h30. 
CEU Pera Marmelo. 
Rua Pêra Marmelo, 226 - Vila Aurora 
Jaraguá. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA LAMALA 

 
CONTATO 

50 min. | Gratuito | Livre. 

 
Agregando novos artistas ao 
elenco a Cia LaMala estreia seu 
primeiro espetáculo coletivo, 
Bloom – Caminhos e Encontros, 
trazendo para a cena além do 
mão a mão a acrobacia coletiva 
para festejar a potência do 
encontro. O espetáculo se 
desenvolve ao passo que 
indivíduos se conectam entre si e 
se relacionam com os demais 
para compor o espaço que há 
em um plano de várias 
dimensões. Verticalidade, 
horizontalidade e subjetividade 
por meio da linguagem do circo 
e das acrobacias. De forma que 
cada encontro é permeado por 
transformações, porém a 

essência de cada indivíduo está 
preservada e conectada com o 
todo para o florescer dos 
encontros. 
 
Dia 03 de outubro, quinta às 15h. 
Centro Cultural Arte em Construção. 
Avenida dos Metalúrgicos, 2100 - Cidade 
Tiradentes. 

 
De 04 de outubro a 25 de outubro, 
sextas às 21h. 
Teatro Alfredo de Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 
Dia 05 de outubro, sábado às 12h. 
Tendal da Lapa. 
Rua Guaicurus, 1100 - Lapa. 

 
Dia 08 de outubro, terça às 15h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 - 
Cangaiba. 
 
 
 
 
 

DRAICON CIRCUS 

 
DRAICON CIRCUS - O 

RENASCER DA ALEGRIA 
 

90 min. | 200 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

Espetáculo circense e oficina 
de vivências circenses. 
 
Dias 04, 05, 06, 11, 12 e 13 de 
outubro, sextas às 20h30; sábados 
às 18h; e domingos às 20h30; 
Casa de Cultura Municipal de 
Guaianazes. 
Rua Castelo de Leça, s/nº – Jardim 
Soares. 

 

MARIA CAROLINA OLIVEIRA 

 
AMOR, MEDO 

[PARA VER O CÉU] 
 

20 min. | 100 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

Um dia você vira mãe. E então 
todo o seu corpo, todos aqueles 
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pedaços que você reconhecia – 
cabeça, coluna, braços, pernas –
, tudo vira um enorme coração 
desgovernado. 
É quando você descobre que seu 
coração, responsável por tantas 
explosões, calores, 
transbordamentos, pode também 
te fazer experimentar 
incontáveis formas de medo – 
todas elas envolvendo a morte a 
ameaça da ausência. 
A morte como sombra de um 
amor que é catástrofe. 
 
Dias 03 e 17 de outubro, quintas às 
20h. 
Tendal da Lapa. 
Rua Constança, 72 - Lapa.  
 
Dias 23 e 26 de outubro, quarta às 
20h e sábado às 13h. 
Centro Cultural da Juventude. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – 
Vila dos Andrades. 

 
Dias 24 e 25 de outubro, quinta e 
sexta às 20h. 
Circo da Barra/UNESP. 

Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 271 – 
Barra Funda. 
 

CIRCO SHOW 

 
VOCARE "TODOS TEMOS 

UM CHAMADO" 
 
60 min.| Gratuito | 3 anos. 

 
Espetáculo circense abordando 
as dificuldades de nos 
encontrarmos na vida, porém 
todos têm uma vocação para 
alguma profissão. Além do 
espetáculo haverá também uma 
roda de conversa. 

 
Dia 25 de outubro, sexta das 10h 
às 14h. 
CEU Uirapiru. 
Rua Nazir Miguel, 849 – Jardim Paulo VI. 

 
Dia 29 de outubro, terça das 10h às 
14h. 
CEU Aricanduva. 
Rua Olga Fadel Abarca, s/nº – Jardim 
Santa Teresinha. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

MARIA CAROLINA OLIVEIRA 

 
AMOR, MEDO  

[PARA VER O CÉU] 
 

180 min. | 12 lugares | Gratuito | 
16 anos. 

 
Oficina aberta dedicada à 
experimentação do trapézio nas 
modalidades fixo e de dança. A 
oficina é voltada para mulheres 
de diferentes faixas etárias e 
corpos. O objetivo é possibilitar 
a vivência de outras relações de 
gravidade e trabalhar a 
potência de uso da força pelas 
mulheres, para disseminar o 
conhecimento técnico sobre 
trapézio, mas principalmente 
para estimular as participantes a 
expressarem sua subjetividade e 
a confiarem em suas 
capacidades corpóreas. 

Dia 26 de outubro, sábado das 10h 
às 13h. 
Centro Cultural da Juventude. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – 
Vila dos Andrades. 

 



FOMENTO À DANÇA 
ACONTECE EM OUTUBRO/2019 

                       
    

                                                   

ESPETÁCULOS 
 

TAANTEATRO COMPANHIA 

 
ARTAUD, lE MÔMO 

 
100 min. | Gratuito - R$20,00 
(inteira) R$10,00 (meia) * | 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).  

 
Dia 02 de outubro, quarta às 
19h30. 
Teatro Reynuncio Lima - Instituto de 
Artes da UNESP. 
Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 271 - 
Barra Funda.  
 
Dias 04, 06, 11 e 13 de outubro, 
sextas e domingos, às 20h. 
Galpão do Folias. 

Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília. * 
 

MENSAGENS DE 
MOÇAMBIQUE 

 
50 min. | Gratuito - R$20,00 
(inteira) R$10,00 (meia) * | 12 anos. 
 

Mensagens de Moçambique 
tematiza a luta pela soberania e 
autorrealização humana face à 
herança colonial portuguesa num 

país africano. O espetáculo com 
dramaturgia de Wolfgang 
Pannek, direção coreográfica de 
Maura Baiocchi e dança de 
Jorge Ndlozy integra o projeto 
[des]colonizações da Taanteatro 
Companhia, contemplado pela 
25a edição do Fomento à Dança 
para a Cidade de São Paulo.  

 
Dia 21 de outubro, segunda às 
19h30. 
Centro de Referência da Dança da 
Cidade de São Paulo. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n - Centro.  
 
Dias 05 e 12 de outubro, sábados 
às 21h. 
Galpão do Folias. 

Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília. * 
 

¡D-EIA 
 
50 min. | 74 lugares |R$20,00 
(inteira) R$10,00 (meia)| 12 anos. 
 

¡D-eia investiga as tensões entre 
o corpo, tempo e mídia; entre a 
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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 18 a 27 de outubro, sextas e 
sábados às 21 e domingos às 20h. 
Galpão do Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília.  
 
 

BALLET STAGIUM 

 
“COISAS DO BRASIL” 

 
60 min. | 140 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

“Coisas do Brasil” teve sua 
estréia no Theatro Municipal de 
São Paulo em julho de 1979, 
recebendo da Associação 
Paulista dos Críticos de Arte 
(APCA) o prêmio de melhor 
espetáculo. A obra traça um 
percurso histórico, poético e 
cultural da formação da nossa 
sociedade. Criação de Décio 
Otero e direção teatral de 
Marika Gidali, “Coisas do Brasil” 
percorreu todo o território 
Nacional e vários países da 
América Latina, não somente em 
teatros, mas em escolas, 
hospitais, presídios, ginásios e 
praças públicas. A remontagem 
de “Coisas do Brasil”, no 
momento em que completa 40 

anos, extrapola o sentido de 
comemoração; a obra promove 
um dialogo intrínseco com a 
nossa contemporaneidade: por 
não reproduzir modelos 
estabelecidos, por desenvolver 
no cerne de sua pesquisa 
caminhos singulares e por 
agregar novos significados a 
cada apresentação.  “Coisas do 
Brasil” ao longo dos anos tornou-
se uma obra em constante 
processo de investigação, 
articulando o passado, não como 
arquivo, mas como fonte viva da 
“História”; fundamental para nos 
reconhecermos como território 
existencial.  
 
Dias 24, 25, 26 e 27 de outubro, 
quinta, sexta, sábado às 20h e 
domingo às 18h. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro.  
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BALANGANDANÇA CIA 

 
PRESENTE! FEITO DA GENTE 
 
50 min. |400 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 30 de outubro, quarta às 10h. 
CEU Pêra Marmelo. 
Rua Pêra-Marmelo, 226 - Jardim Santa 
Lucrecia. 
 

IN SAIO CIA. DE ARTE 

 
ATO INFINITO 

 
50 min. |80 lugares | Gratuito | 14 
anos. 

 
ATO INFINITO traz, num espaço 
em colapso, corpos que insistem 
após o desmoronamento. As 
existências ganham urgências 
diante de um risco iminente, ou 
acontecido, ou suposto, ou 
anunciado. Bordas e centros 
tornam-se móveis. Em tempos 
atuais, aglutinar-se é uma 
necessidade para resistir, existir 
até a exaustão. Tempos para 

reflexão sobre o modo como as 
estruturas do mundo se 
apresentam, e sobre o que nos 
afeta e como agir diante deste 
contexto. ATO INFINITO propõe 
um corpo crítico, conectado com 
a contemporaneidade, e que 
revela impulsos, crises e 
necessidades de sobrevivência. 
 
De 31 de outubro a 09 de 
novembro, quintas e sextas às 20h 
e sábados às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  
 
Dia 24 de outubro, quinta às 
19h30. 
Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guaicurus, 1100 - Água Branca.  
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GAÂM - GRUPO ANA E 
ÂNGELO 

 
BOLO DE ROLO 

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

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

brasileiras”. O espeta ́culo é 

como o fazer do delicioso doce 
Pernambucano, mas também o 
conceito que Bolo de Rolo é um 
aglomerado de ações no sentido 

da troca, ou seja, pu ́blico e 

artistas se misturam, e se 

entrelac ̧am ao longo de cada 

aça ̃o interativa. Este encontro 
tem como proposta vivenciar a 

dança e a mu ́sica de uma forma 
participativa, onde o desejo de 

mover o corpo e ́ estimulado por 
ritmos e sonoridades que 

promovem um espac ̧o de 

constante troca sobre os 

patrimônios de habilidades, 

experie ̂ncias, e memo ́rias dos 

corpos presentes. A paixa ̃o 

pelos ritmos brasileiros, 
misturados com o pop/rock, 
cantados de forma bem 
humorada, e irreverente, junto 
com o peso das alfaias 
(tambores do baque 
virado/maracatu nação) evocam 
uma catarse, abrindo os nossos 

corações, numa explosão de 

emoc ̧a ̃o. 
 
04, 11 e 19 de outubro, sextas às 
23h e sábado às 19h. 

Espaço 170. 
Rua Inácio Pereira da Rocha, 170 - Vila 
Madalena.  

 
 
 
 
 
 

MARCUS MORENO 

 
INSTANTE-JÁ 

 
30 min. |50 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

Instante-Já é um solo de dança 
contemporânea. Atualmente 
sabe-se que tudo o que acontece 
no cérebro se inicia a partir de 
células conhecidas como 
neurônios. De um neurônio para 
outro há, em muitos casos, 
pequenos vãos, preenchidos por 
substâncias químicas liberadas a 
cada disparo de um impulso 
elétrico. São esses mediadores 
químicos que indicam as 
inúmeras trilhas do cérebro para 
ação e percepção. São eles 
também que influenciam a 
produção de imagens 
provenientes de cada uma das 
modalidades sensoriais e, 
portanto, o fluxo das mesmas 
que estruturam nossos 
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pensamentos. Como captar o 
instante presente de um 
acontecimento? Quais imagens se 
constroem neste instante? É 
possível dançar uma imagem 
antes mesmo de conseguir 
nomeá-la? Estes são alguns 
disparadores para a criação de 
uma nova obra coreográfica, 
que aqui estão integrados à 
ideia de instante-já, existente na 
obra Água Viva da escritora 
Clarice Lispector, e que podem 
dialogar com noções relativas à 
percepção, memória e produção 
de imagens, conceitos presentes 
no universo das ciências 
cognitivas.    
 
De 31 de outubro a 02 de 
novembro, quinta, sexta e sábado, 
às 19h. 
Centro de Referência da Dança de São 
Paulo. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n - Centro.  
 
 

KEY ZETTA E CIA 

 
UNÍSSONO  

 
45 min. | Gratuito - R$20,00 
(inteira) R$10,00 (meia) * | 16 anos. 
 

O uníssono contém em si o esforço 
de trabalhar com o outro e para 
o outro, de provocar a potência 
de um conjunto, um todo que não 
se resume à mera soma das 
partes, uma unidade de 
multiplicidades que aparecem, se 
multiplicam e se dissolvem no 
tempo, tempo que se torna 
matéria, matéria que compõe o 
que se evidencia em sua própria 
passagem. Estamos aqui no cerne 
do conceito de duração. O que 
pode o encontro de corpos na 
superfície conceitual do 
acontecimento de dançar juntos? 
 
Dias 01 e 03 de outubro, terça e 
quinta às 20h. 
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20, Penha. 

Dia 04 de outubro, sexta às 20h. 
CEU Jaguaré. 
Avenida Kenkiti Simomoto, 80 - Jaguaré. 

 
Dia 25 de outubro, sexta às 20h. 
Centro Cultural Da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila dos Andrades. 

 
Dia 27 de outubro, domingo às 
19h. 
teatro Flávio Império. 
Rua Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba. 

 
Dias 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 
de outubro, sextas, sábados e 
segundas às 21h e domingo às 
18h. 
Viga Espaço Cênico. 
Rua Capote Valente, 1323 - Pinheiros. * 

 
Dias 29 e 30 de outubro, terça e 
quarta às 20h. 
Oficina Cultural Oswald De Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
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CIA CARNE AGONIZANTE 

 
NÃO TIVE TEMPO PARA 

TER MEDO 
 

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

Em prol de uma revolução 
popular contra as elites e os 
donos do capital que pudesse 
libertar e transformar o 
indivíduo em agente de seu 
próprio destino, Marighella 
desafiou o poder doutrinador e 
opressor do Estado. Ao propor a 
quebra de um paradigma 
escravocrata e perverso 
construído para preservar as 
desigualdades sociais em um 
país dividido em castas, o mulato 
baiano tornou-se o inimigo 
número um da ditadura militar 
brasileira, sendo caçado e 
assassinado pelo DOI-CODI. 
 

Dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de 
outubro, quintas e sextas às 20h e 
sábados às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  

 
GRUPO CUPUAÇU 

 
BRASIL TERREIRO 

 
80 min. |Gratuito | livre. 
 

O espetáculo ‘Brasil Terreiro’ 
volta a reafirma a pesquisa do 
Grupo por suas raízes, a técnica 
ritual de danças e movimentos 
corporais que vêm de culturas 
ameríndias e africanas, criando 
nossa cultura multiétnica, 
transpassando o universo de 
danças praticadas pelo Gupo 
Cupuaçu como a Dança do Lelê, 
o Cacuriá, o Tambor de Crioula 
e o próprio Bumba meu Boi, 
estabelecendo diálogos com as 
referências contemporâneas 

dessas matrizes que migram e 
dançando resistem até hoje. 
 
Dia 06 de outubro, domingo às 
17h. 
Ponto de Economia Solidária. 
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 
250 - Butantã.  
 
Dia 12 de outubro, sábado às 12h. 
Praça do Morro do Querosene. 
Cruzamento das ruas Doutor Cicero de 
Alencar e Capitão Paulo Carrilho - Vila 
Pirajussara.  
 
Dia 13 de outubro, domingo às 
17h. 
Ocupação Ouvidor 63. 
Rua do Ouvidor, 63 - Centro.   
 
Dia 18 e 19 de outubro, sexta às 
19h e sábado às 16h. 
Casa de Cultura do Butantã. 
Rua Junta Mizumoto 13 - Jardim Peri-Peri.  

 
Dia 20 de outubro, domingo às 
12h. 
Casa de Cultura do M'boi Mirim. 
Avenida Inácio Dias da Silva, s/n - 
Piraporinha.  
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Dia 31 de outubro, quinta às 
17h30. 
Centro de Referência a Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n - Centro.  

 
Dia 26 de outubro, sábado às 19h. 
Espaço Cultural Adebankê. 
Rua Durandé, 175 - Artur Alvim.  
 
FESTA DA MORTE DO BOI 

 
600 min. | 5 000 pessoas | Gratuito 
| livre. 
 

Acontece nesse dia a última 
festa do Ciclo do Bumba-Meu-
Boi no Morro do Querosene, a 
Festa da Morte que inicia por 
volta de 10hs da manhã e 
finaliza por volta das 20hs com 
apresentações de convidados e 
finda com o Ritual da Morte do 
Boi. 
 
Dia 27 de outubro, domingo das 
10h às 20h. 
Praça do Morro do Querosene. 

Cruzamento das ruas Doutor Cicero de 
Alencar e Capitão Paulo Carrilho - Vila 
Pirajussara.  

 
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 09 de outubro, quarta às 
19h30. 
Espaço Cultural Adebankê. 
Rua Durandé, 175 - Artur Alvim.  

 
Dia 13 de outubro, domingo às 
12h. 
Museu Arte Moderna. 
Parque Ibirapuera - Avenida Pedro 
Álvares Cabral, s/n° - Vila Mariana. 
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Dia 19 de outubro, sábado às 
19h30. 
Ocupação Mateus Santos. 
Avenida Paranaguá, 1633 - Ermelino 
Matarazzo.  

 
Dia 26 de outubro, sábado às 14h. 
Casa de Cultura Municipal São Rafael. 
Rua Quaresma Delgado, 364 - Jardim 
Vera Cruz.  

 
Dia 26 de outubro, sábado às 
17h30. 
Casa Hip Hop Perus. 
Rua Júlio Maciel, s/n - Recanto dos 
Humildes - Perus.  
 

BETH BASTOS E NÚCLEO DE 
PESQUISA 

 
PERFORMANCE-
OBSERVATÓRIO 

 
60 min. |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. 
 
Dia 07 de outubro, segunda às 
16h. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo. 
Rua do Lago, 876 - Butantã.  

 
Dia 11 de outubro, sexta às 15h30. 
Museu da Energia. 
Alameda Cleveland, 601 - Campos 
Elíseos.  

 
 

Dia 25 de outubro, sexta às 18h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA. CARNE AGONIZANTE 

 
OFICINA - DANÇA COMO 
INSTRUMENTO REFLEXIVO 

E POLÍTICO 
 

360 min. |15 Pessoas| Gratuito | 
17 anos. 

 
Oficina de Dança que estuda a 
potência do movimento, reflete 
sobre a corporeidade na 
sociedade atual e seu papel na 
educação e percepção dos 
sentidos. É composta do diálogo 
entre preparação, investigação, 
experimentação e composição 
do movimento como veículo de 
expressões individuais.   
 
Dias 18 e 19 de outubro, sexta e 
sábado das 10h às 13h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

GRUPO EWÉ 

 
EWÉ IJÓ DUDU - 

INTERCÂMBIO DE 
TÉCNICAS E SABERES 

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

 
Intercâmbio de técnicas, 
conhecimentos e saberes com o 
público interessado em geral; 
programa de estudo e formação 
em dança negra, composto por 
uma agenda de 08 oficinas com 
o bailarino beninense Guillaume 
Niejo e 06 oficinas com o 
bailarino Luiz Anastácio abertas 
para a comunidade. 
 
De 21 de outubro à 09 de 
dezembro, segunda às 8h e sexta 
às 18h. 
AMAJU - Associação de Moradores e 
Amigos do Jardim Julieta. 
Avenida do Poeta, 740 - Jardim Julieta. 

 

AUDIÇÃO PARA APRENDIZ 
 

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

 
Chamamento através do site e 
das redes sociais para audição 
para ingresso de 2 bailarinos 
aprendizes negros no grupo Ewé 
durante o projeto “Cicatrizes”. 
Essa ação visa propiciar aos 
estudantes de dança a 
oportunidade de estagiar em um 
grupo profissional de dança e 
ser um elo para o mercado de 
trabalho na área de dança. O 
recorte se dará apenas para 
estudantes de dança negros, 
pois observamos a necessidade 
desse recorte que priorize o 
protagonismo do corpo negro na 
cena. 
 
- Os estagiários selecionados 
deverão participar de todo o 
processo de pesquisa; 
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- Os bailarinos estagiários 
deverão ter idade a partir de 
16; 
anos, independente de gênero; 
- As informações acerca da 
audição será disponibilizado no 
site 
do grupo: 
www.ewegrupo.com/aprendiz-
cicatrizes; 
- Os bailarinos estagiários 
deverão preencher ficha de 
interesse; 
e se auto declararem negros, 
pretos ou afro descendentes; 
- Para a seleção serão 
disponibilizados data e horários 
e lista; 
de pré selecionados para o teste 
aula; 
- Será realizada uma aula com 
base nas danças dos orixás e 
processo de pesquisa através 
das danças dos orixás; 
- Os selecionados serão 
mencionados no site do grupo. 
 

O chamamento ocorrerá dia 01 dia 
de outubro.  A audição ocorrerá nos 
dias 14 e 15 de novembro, quinta e 
sexta. 

AMAJU - Associação dos Moradores 

e Amigos do Jardim Julieta. 
Avenida do Poeta, 740 - Jardim 
Julieta. 

 

GRUPO CUPUAÇU 

 
OFICINA DE CHAPÉUS 

 
45 min. |25 pessoas | Gratuito| 6 
anos. 

 
Oficina para crianças onde 
poderão confeccionar chapéus 
de vaqueiro, característico do 
Bumba-Meu-boi maranhense 
para poder brincar durante a 
apresentação logo em seguida. 
 
Dia 13 de outubro, domingo às 
16h. 
Ocupação Ouvidor 63. 
Rua do Ouvidor, 63 - Centro.  
 

NÚCLEO MIRADA 

 
BATE ESTACA 

 
360 min. |100 pessoas | Gratuito| 
16 anos. 

 
Encontro artístico performático 
com os participantes das quatro 
residências realizadas durante o 
projeto. 
 
Dia 05 de outubro, sábado às 11h. 
Centro de Referência a Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n - Centro.  
 

VENTILAÇÃO CRIATIVA 
COM BETH FINGER 

 
180 min. |60 pessoas | Gratuito| 
16 anos. 

 
CORO - cantar e dançar no fim 
do mundo. O coro é uma 
formação que parece 
acompanhar a história da 
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humanidade, está associado à 
arte erudita e popular, mas 
também aos rituais religiosos e 
pagãos, a certas práticas físicas, 
às meditações, às manifestações 
políticas, aos protestos. Importa 
o que cantamos: afirmações, 
indignações, perguntas, coisas 
com e sem sentido. E importa que 
cantamos. O que a melodia faz 
às palavras? Qual melodia? 
Quais palavras? O que o coro 
faz ao corpo e o que o corpo 
faz ao coro? Cantar junto é 
também respirar junto. Esses dois 
encontros propostos pelo Núcleo 
Mirada (Ventilação Criativa) são 
para mim o início de uma 
pesquisa coral para torcer, 
girar, mover a linguagem em 
grupo. Transforma-la em 
matéria elástica. Uma colagem-
assemblage de vozes em 
movimento. E são também uma 
pergunta: como cantar/dançar 
juntos, sendo separados, em 
tempos de fim do mundo?. 

Dias 16 e 19 de outubro, quarta às 
16h e sexta às 17h.  
Centro de Referência a Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n - Centro.  
 

BETH BASTOS E NÚCLEO DE 
PESQUISA 

 
COMPOSIÇÃO, VISÃO E O 
SENTIDO DA IMAGINAÇÃO 

OLHAR-VER-ASSISTIR 
 

120 min. | Gratuito| 16 anos. 

 
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 auto-
percepção 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 07 de outubro, segunda às 
13h. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo. 
Rua do Lago, 876 - Butantã.  
 
Dia 11 de outubro, sexta às 13h. 
Museu da Energia. 
Alameda Cleveland, 601 - Campos 
Elíseos.  
 
Dia 25 de outubro, sexta às 15h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso.  
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SUNBO PRODUÇÕES 

 
SHOW E LANÇAMENTO 

SINGLE "OCIDENTE" 
 

60 min. | 200 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 
Berberes é um encontro de músicos 
que vivem em São Paulo: a 
maranhense Luiza Fernandes, o 
guarulhense Juliano Gentile o 
paulistano Amilcar Farina. Um 
encontro de sonoridades em músicas 
autorais que buscam explorar as 
possibilidades de cruzamentos entre 
ritmos e temas protagonizados pelas 
cordas dedilhadas. Com uma 
abordagem minimalista e 
contrapontística, que abarca também 
percussão e vocais, a banda lança 
seu primeiro disco, o EP Justin 
Berberes, contemplado no edital de 
Fomento à Música da Secretaria 
Municipal de Cultura de São Paulo - 
edição 2018. O EP foi gravado no 
Estúdio 185 entre maio e agosto de 
2019. Felipe Crocco (Chimpanzé 

Clube Trio) assina a produção 
musical do disco junto com a banda. 
Rodrigo Carraro faz a mixagem.  
"Ocidente" é o segundo single do 
trabalho e, nesta apresentação, a 
banda fará uma apresentação 
especial da música. 
 
Dia 25 de outubro, sexta às 20h. 
Casa de Cultura do Butantã. 
Avenida Avenida Junta Mizumoto, 13 - 
Jardim Peri Peri. 

 

SHOW DE LANÇAMENTO 
DO SINGLE "PEMA" 

 
60 min. | 200 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Berberes é um encontro de 
músicos que vivem em São Paulo: 
a maranhense Luiza Fernandes, o 
guarulhense Juliano Gentile o 
paulistano Amilcar Farina. Um 
encontro de sonoridades em 
músicas autorais que buscam 
explorar as possibilidades de 
cruzamentos entre ritmos e temas 
protagonizados pelas cordas 

dedilhadas. Com uma 
abordagem minimalista e 
contrapontística, que abarca 
também percussão e vocais, a 
banda lança seu primeiro disco, 
o EP Justin Berberes, 
contemplado no edital de 
Fomento à Música da Secretaria 
Municipal de Cultura de São 
Paulo - edição 2018.O EP foi 
gravado no Estúdio 185 entre 
maio e agosto de 2019. Felipe 
Crocco (Chimpanzé Clube Trio) 
assina a produção musical do 
disco junto com a banda. 
Rodrigo Carraro faz a mixagem.  
"Pema" é o primeiro single do 
trabalho e, nesta apresentação, 
a banda fará uma apresentação 
especial da música. 
 

Dia 06 de outubro, domingo às 
17h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila dos Andrades.. 
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FERNANDA CHRISTINA 
LAZZARI CARDOSO 

 
SHOW ONDE O INFINITO É 

SOM 
 

120 min. | 100 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 
Show do músico Beto Mejia com as 
canções do disco Onde o infinito é 
som + feira de troca de brinquedos. 
 
Dia 2 de outubro de 2019, sábado 
às 15h. 
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20 - Penh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLETIVO DIGITAL 

 
SHOWS COM CLEMENTE E A 
FANTÁSTICA BANDA SEM 

NOME & MONDHORO 
TIMBIRAÇU 

 
240 min. | 200 lugares | Gratuito | 
16 anos. 

 
O Coletivo Digital receberá dois 
shows. Clemente, membro da 
banda Inocentes, apresentará 
seu trabalho solo junto a 
Fantástica Banda Sem Nome. O 
Mondhoro Timbiraçu é um grupo 
que faz a fusão musical entre 
elementos tradicionais e 
contemporâneos, trazendo como 
destaque a M'bira, instrumento 
de origem africana. 
 
Dia 26 de outubro, sábado às 20h. 
Coletivo Digital. 
Rua Luís Murat, 298 - Pinheiros. 
 

OUTRAS ATIVIDADES 

 
ASSAJO - ASSOCIAÇÃO 

AMIGOS DO JARDIM 
OLINDA 

 
SHOWS COM CLEMENTE E A 
FANTÁSTICA BANDA SEM 

NOME & MONDHORO 
TIMBIRAÇU 

 
240 min. | 200 lugares | Gratuito | 
16 anos. 

 
O Coletivo Digital receberá dois 
shows. Clemente, membro da 
banda Inocentes, apresentará 
seu trabalho solo junto a 
Fantástica Banda Sem Nome. O 
Mondhoro Timbiraçu é um grupo 
que faz a fusão musical entre 
elementos tradicionais e 
contemporâneos, trazendo como 
destaque a M'bira, instrumento 
de origem africana. 
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Dia 26 de outubro, sábado às 20h. 
Coletivo Digital. 
Rua Luís Murat, 298 - Pinheiros. 
 

OFICINA DE RITMOS 
BRASILEIROS 

 

120 min. | Gratuito | Livre. 

 
 A metodologia da oficina passa 
pela vivência dos ritmos através 
da oralidade, da repetição e do 
fazer junto.  Mais do que um 
aprendizado técnico de 
instrumentos, o que esse espaço 
de oficina buscou, foi construir 
um processo em grupo, em que 
as pessoas pudessem se 
aproximar das manifestações 
tradicionais brasileiras, se 
reconhecendo          como parte 
de nossas historias e identidades.    
 
De 02 de outubro a 30 de outubro, 
terças, às 15h. 
Associação Amigos do Jardim Olinda. 
Rua Carandazinho, 50 - Jardim Olinda. 
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APRESENTAÇÕES 
 

 
LANÇAMENTO DE CD VILA 

REGGAE 
 
75 min. | Gratuito | Livre. 

 
A Banda Vila Reggae apresenta 
músicas de composição própria 
de seu primeiro CD. No evento 
será lançado novo CD com oito 
músicas inéditas. Combinando 
uma atmosfera roots-rock-
reggae com arranjos modernos e 
contagiantes, elegância rítmica, 
sofisticação harmônica, capricho 
vocal e instrumental são algumas 
características das músicas da 
Vila Reggae que serão 
apreciadas por crianças, jovens 
e adultos. 
 
Dia 11 de outubro, quinta às 20h. 
Cia Teatro da Investigação. 

Rua Oti, 212 - Vila Ré. 

 
Dia 17 de outubro, quinta às 
19h45. 
Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro. 

 

 
SHOW DE ENCERRAMENTO: 

JAH DARTANHAN 
 
240 min. | 500 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Apresentação do artista Jah 
Dartanhan em um pocketshow. 

 
Dia 12 de outubro, sábado das 18h 
às 22h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila Nova Cachoeirinha. 
 
 
 
 

 
SUE & MOKAYA NO CEU 

PARAISÓPOLIS 
 

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 18 de outubro, sexta às 19h. 
CEU Paraisópolis. 
Rua Doutor José Augusto de Souza e Silva, 
s/n - Jardim Parque Morumbi. 
 
 
 
 
 

VILA REGGAE 

JAH DARTANHAN 

SUE & MOKAYA 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

 
OFICINA DE PERCUSSÃO 

COM RAFAEL BIRA (SUE & 
MOKAYA) 

 
120 min. | 20 lugares | Gratuito | 
10 anos. 

 
A banda Sue & Mokaya 
promove uma oficina de 
percussão samba-reggae, com o 
percussionista e educador 
musical Rafael Bira. A oficina 
inclui prática e breve teoria, 
para contextualização do 
instrumento junto ao objetivo e 
repertório. As técnicas 
instrumentais são transmitidas 
por meio de demonstração, 
imitação e repetição de golpes 
e manulações, para posterior 
aplicação nos instrumentos e 
inserção nos ritmos. Uma vez 

absorvidas as técnicas mínimas, 
passamos à execução em 
conjunto, a qual cada aluno ou 
grupo de alunos executa uma 
linha rítmica diferente. Ao passo 
que os alunos já estejam 
executando conjuntamente todas 
as linhas que compõem o ritmo, 
são criados os chamados 
“breques” e “convenções”, 
compondo, assim, as peças 
musicais, com maior 
complexidade. Neste caso, será 
criada uma linha e arranjo 
rítmico para uma música 
específica da banda Mokaya. O 
encontro prevê de 20 a 25 
instrumentos, entre eles, caixas 
surdos, repeniques, ganzás, 
tamborins entre outros. 

 
De 02 a 04 de outubro, quarta, 
quinta e sexta, às 19h30. 
Casa de Cultura Chico Science. 
Rua Abagiba, 20 - Moinho Velho. 

 
 
 

 
OFICINA DE PRODUÇÃO 

MUSICAL COM DUBALIZER 
 
60 min. | 80 lugares | Gratuito | 

Livre | Inscrições: (13) 99111-8609 

ou penseativa@gmail.com 

 
Wagner Bagão "Dubalizer" irá 
realizar uma oficina de 
produção musical para adultos e 
crianças. Passará um pouco de 
sua vivência e experiência no 
cenário de produção musical. 

 
Dia 05 de outubro, sábado das18h 
às 19h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila Nova Cachoeirinha. 

SUE & MOKAYA 

RODOLFO DE MORAES 
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ESPETÁCULOS E 
ATIVIDADES 

 
TEATRO ESCOLA 

BRINCANTE 
 

SAMBADA 
 

150 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, onde cada participante 
demonstra o seu trabalho. 
Constitui-se de esquetes, 
encontros para apresentação de 
trabalhos em processo de 
construção, performances 
artísticas, rodas de improviso. 

 
De 31 de março a 24 de novembro, 
domingos às 17h30.  
Teatro Escola Brincante. 
Rua Pupurina, 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 Cia. 

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

 

SARAU AMADODODITO 
 

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 é Palco aberto, por que 
mais do que nunca queremos 
você no nosso palco. 

 
De 05 de outubro, sábado às 20h. 
Galpão Amadododito. 
Rua Javaés, 455 - Bom Retiro. 

 
 
 
 
 
 
 



ESPAÇOS INDEPENDENTES 
ACONTECE EM OUTUBRO/2019 

                       

    

                                                   

KOMPANHIA CENTRO DA 
TERRA 

 

FLAVIA K: JANELAS 
IMPREVISÍVEIS 

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

 
A jovem cantora Flavia K 
apresenta o lançamento de seu 
primeiro álbum "Janelas 
Imprevisíveis", com a 
participação do rapper Slim 
Rimografia. O álbum "Janelas 
Imprevisíveis", que conta com as 
participações de Roberto 
Menescal, Slim Rimografia e 
Marcellus Meirelles, explora 
referências desde Hiatus Kaiyote 
até Robert Glasper, com uma 
pitada de João Donato, criando 
um som inovador, um conceito 
Vintage Futurista. 

 
 

Dia 15 de outubro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
BETINA: IMAGÉTICA 

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

 
Betina trás aos palcos do Centro 
da Terra seu novo show, "Betina 
IMAGÉTICA". O show traz em 
seu repertório um apanhado de 
músicas dos discos Hotel Vulcânia 
(2018) e Carne de Sereia 
(2016), repaginado pela 
direção de arte (luz e projeção) 
do artista visual Gabriel Rolim. 
O show no Centro da Terra 
apresenta no palco testes de 
performance do novo show da 
artista para a turnê de um novo 
disco que está em fase de pré-
produção. 

 
Dia 01 de outubro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

BRUNO BRUNI: TOCANTINS 
 

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

 
O show Tocantins traz a nova 
sonoridade do artista Bruno 
Bruni, que estreia um novo 
processo composicional com essa 
faixa e videoclipe homônimos. O 
show terá repertório inédito, 
explorando a formação com 5 
sopros que foi usada para o 
arranjo desta faixa. A 
densidade dos 5 metais e as 
texturas que eles podem 
desenvolver são os objetos de 
pesquisa para a formação do 
repertório, que indica uma 
direção para a qual o segundo 
álbum da banda está 
caminhando, fortemente 
influenciado pelo jazz de 
Hermeto Pascoal e Dave 
Holland. Ainda assim com 
bastante densidade instrumental 
e harmônica, as composições 
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possuem um aspecto lúdico e 
alegre, contando com vozes de 
Luna França e MPC de Pedro 
Luce. 

 
Dia 08 de outubro, terça às 20h.. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
JUÇARA MARÇAL: CURIMA 

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

 
Curima: o trabalho, o rito, a 
música, o canto, a dança, a 
brincadeira [palavra de origem 
banta]. Em sua temporada no 
Centro da Terra, Juçara convida 
parceiros de longa data, de seus 
diversos projetos: Kiko Dinucci, 
Thiago França (Metá Metá), 
Thomas Rohrer (Barca, 
Encarnado, Duo 24H); e também 
experimentam novos encontros, 
outros formatos, sonoridades, 
rituais. A canção, a palavra, a 

dança, a performance, o 
caminho aberto do improviso 
livre. Esses elementos marcam as 
segundas-feiras de outubro, sob 
o comando de Juçara Marçal. 
Cada encontro, um time 
diferente, sempre com uma 
participação especial dançante. 

 
Dia 07, 14, 21 e 28 de outubro, 
segunda às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 
 
LENNA BAHULE: NÔMADE - 

A CAMINHO DE 
MOÇAMBIQUE 

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

 
Inspirada no seu interesse em 
música vocal africana e na sua 
pesquisa sobre a voz e o corpo 
como instrumento de expressão 
artística, a cantora e 
compositora moçambicana Lenna 

Bahule direciona e rege este 
projeto oferecendo ao público 
um show de formação musical 
inusitada, tendo as vozes 
femininas como protagonistas, 
apresentando um repertório de 
temas autorais da cantora 
ligados à sua pesquisa assim 
como temas do folclore 
moçambicano e africano em 
geral. As músicas são cantadas 
em português e outras línguas de 
sua terra natal como Chope, 
Changana, Xitswa, Nganda e 
Zulu. 

 
De 22 de outubro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 
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PAULA SANTISTEBAN: AS 
JANELAS DA CIDADE 

 
90 min. | 100 lugares | ingresso 
consciente | livre. 

 
A cantora Paula Santisteban 
sobe ao palco do Centro da 
Terra para mais um show de seu 
disco de estreia, desta vez em 
um formato especial, em que os 
instrumentos de sopro estão em 
destaque. Neste espetáculo, os 
músicos Ed Côrtes, Daniel Allain, 
Nahor Gomes e Paulinho 
Malheiros estarão ao lado de 
Paula e do guitarrista Eduardo 
Bologna tocando os arranjos 
grandiosos do disco com foco 
nos metais e madeiras do 
trabalho. No repertório, Paula 
apresenta composições próprias 
em parceria com Bologna, e 
outras de autores como Tim 
Bernardes (Eu vou ter saudades), 
Tchello Palma (Estranho) e Fabio 
Góes (Frágil). Além de versões 

inéditas de Tom Jobim e Chico 
Buarque (Pois é), Roberto Carlos 
e Erasmo Carlos (De tanto amor) 
e Lô Borges e Márcio Borges 
(Um girassol da cor do seu 
cabelo). O espetáculo tem 
direção musical de Eduardo 
Bologna e projeções de VJ Scan. 
Entre essas imagens estarão às 
fotos da série Antifachada, de 
Bob Wolfenson e vídeos 
produzidos por Gabriel Côrtes. 
A noite de 29 de outubro ainda 
reserva o lançamento do 
segundo vídeo clipe da cantora, 
“Do outro lado da rua”, que 
conta com a direção de Helena 
Wolfenson e Edu Resing, roteiro 
de Edu Resing e cores de Alex 
Lopes, será lançado nesta data 
com exibição no local.  “Acredito 
que o disco, em sua essência, 
traz essa cor laranja, azulada 
de um fim de tarde. Essa 
vontade de caminhar, de olhar 
paisagens, de desacelerar, de 
entrar em um lugar dentro, em 

águas profundas. Música, 
tocada, cantada, sem glamour. É 
um disco que abraça e não que 
afasta”, conclui Paula. 
 
De 29 de outubro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 

ATELIER PIRATININGA 
 

EXPOSIÇÃO DE MARIANA 
WAECHTER 

 
40 lugares | Gratuito| Livre. 

 
Mariana Waechter apresenta 
nesta exposição o resultado da 
sua residência em junho e julho 
deste ano no Atelier Piratininga. 
A curadoria é do Matheus Frey. 
Essa residência faz parte do 
Projeto: São Paulo Aberta a 
gravura, com apoio da 
Secretaria da Cultura através do 
edital Apoio aos Espaços 
independentes. A visitação 
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ocorre sob agendamento. 

 
Dia 11 de outubro a 01 de 
novembro, segunda a sexta das 
10h às 18h e sábado das 10h às 
14h. 
Atelier Piratininga. 
Rua Fradique Coutinho, 934 - Vila 
Madalena.  
 

WORKSHOP DE 
XILOGRAVURA 

 
180 min | 6 lugares | Gratuito| 16 
anos. 

 
Com Pedro PessoaVincent, o 
curso têm como objetivo abordar 
os conceitos básicos da gravura 
em madeira, o participante terá 
a oportunidade de realizar o 
processo completo; Desde a 
preparação da matriz, passando 
pela elaboração da imagem, 
gravação e impressão. Será 
apresentado também um breve 
panorama histórico da gravura e 
seus desdobramentos técnicos. 

Material incluso. As inscrições 
disponíveis em: 
https://forms.gle/da2Ysemz9zJP
rs7v5 .  
 
Dia 22 de outubro, terça às 18h. 
Atelier Piratininga. 
Rua Fradique Coutinho, 934 - Vila 
Madalena. 

 

 WORKSHOP DE 
FOTOGRAVURA XEROX 

 
180 min | 6 lugares | Gratuito| 16 
anos. 

 
Com Raphaelle Faure-Vincent, o 
curso é uma iniciação a 
Fotogravura usando a 
transferencia de Xerox. Para 
adultos a partir de 18 anos. Não 
é necessário conhecimento 
prévio. Durante as 3 horas da 
oficina você vai poder criar uma 
imagem a partir do material 
visual fornecido. Transferi-lo 
para uma placa de cobre. 
Realizar a preparação e a 

gravação da matriz e por fim 
imprimir no papel alguns 
exemplares. Material incluso. As 
inscrições estarão abertas até o 
dia 2 de outubro, e disponível 
em: 
https://forms.gle/da2Ysemz9zJP
rs7v5 . 
 
Dia 06 de outubro, domingo das 
13h30. 
Atelier Piratininga. 
Rua Fradique Coutinho, 934 - Vila 
Madalena.  

 

ENCENA CIA DE TEATRO 
 

O USURÁRIO 
 

70 min.| 80 lugares | ingresso 
consciente | Livre. 

 
Um inescrupuloso financista não 
mede esforços para continuar 
cada vez mais rico, mas um 
grupo de rapazes arma um 
plano pra lhe dar uma lição! 
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Dinheiro, amor e morte nessa 
comédia do comediógrafo 
brasileiro Martins Pena, 
recheada de músicas composta 
especialmente para o 
espetáculo. 

 
De 12 de outubro a 30 de 
novembro, sábados às 20h30. 
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 130 - 
Jardim Jussara.  
 

20º SARAU DE CENAS 
ENCENA 

 
120 min.| 80 lugares | gratuito| 
Livre. 

 
O Fazer teatral inspirou esse 
projeto de experimentação e 
troca. Qualquer pessoa pode se 
apresentar, palco livre. Vale 
apresentar cenas, poesias, 
musicas, dança, performance, 
etc. 
 

Dia 05 de outubro, sábado às 
20h30. 
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 130 - 
Jardim Jussara.  
  

COLETIVO ZAPATA 
 

SAMBA DO GAIATO 
 

180 min.| 120 lugares | gratuito | 
18 anos. 

 
Show de samba com roda 
aberta para a participação 
popular. 

 
De 3 a 31 de outubro, quintas às 
20h. 
Estação cultural zapata. 
Rua Riachuelo 320 - República.  

 
 
 
 
 
 

BAILE DOS RATOS 
 

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

 
Apresentação do baile dos 
gratos um coletivo de djs que 
trás um resgrate na cultura 
nordestina pé de serra sempre 
trazendo um dj convidado além 
de seus residentes Nando Ronca, 
Thobias Silva e Maixcow leite. 
Após às 19h30 ingresso passa a 
ser R$ 10,00. 
 

De 2 a 30 de outubro, quartas às 

18h30. 
Estação cultural zapata. 
Rua Riachuelo 320 - República.  
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ATIVIDADES 
 

ALEXANDRE RODRIGUES 
DIAS 

 
LANÇAMENTO DO LIVRO 

"REMASTERIZADO" 
 
180 min. | Gratuito | 100 lugares | 
Livre. 

 
Lançamento do Livro 
"Remasterizado - Como a música 
salvou a minha vida", de 
Alexandre Rodrigues Dias. 
Acontecerá uma conversa com os 
convidados sobre o processo 
criativo da escrita e tarde de 
autógrafos. 
 
Dia 04 de outubro, sexta das 14h 
às 17h. 
Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro 
Lobato. 
Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque. 

 
 

JEFFERSON DOS SANTOS 
 

LANÇAMENTO DE LIVRO 
DENTRO DA PROGRAMAÇÃO 

DO FLIPENHA 2019 
 

240 min. | Gratuito | 200 lugares | 
Livre. 

 
Lançamento do livro "Sobre 
Viver dos Restos de Seus Desejos 
de Tubarão dulixo", de Jefferson 
dos Santos. O lançamento 
acontecerá dentro da 
programação da Flipenha 2019. 
 
Dia 12 de outubro, sábado das 15h 
às 19h. 
Biblioteca José Paulo Paes. 
Largo do Rosário, 20 - Penha. 

 
 
 
 
 
 

EDUARDO AUGUSTO ALVES 
DE ALMEIDA 

 
LANÇAMENTO DE LIVRO, 

PALESTRA SOBRE 
PROCESSO CRIATIVO E 
RODA DE BATE-PAPO 

 
120 min.| Gratuito | Livre. 

 
Eduardo A. A. Almeida lança seu 
terceiro livro, "Diante dos meus 
olhos", na Biblioteca Mário de 
Andrade. O evento terá palestra 
do autor e roda de bate-papo 
com o escritor Alex Xavier e o 
artista Felipe Góes. 

 
Dia 16 de outubro, quarta das 19h 
às 21h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, 94, República. 
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MARCELO JUCÁ 

 
LANÇAMENTO DE LIVRO E 
TARDE DE AUTÓGRAFOS 

 
180 min. | Gratuito | 130 lugares | 
Livre. 

 
Lançamento do livro "O que 
pegamos emprestado dos 
outros", de Marcelo Jucá e 
Raquel Matsushita. Antes do 
lançamento acontecerá um bate-
papo com os autores sobre o 
processo de criação. 

 
Dia 19 de outubro, sábado das 10h 
às 13h. 
Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 
Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros. 

 

ANTONIO DE PADUA 
FERNANDES BUENO 

 

LANÇAMENTO DO LIVRO O 
DESVIO DAS GENTES 

 
180 min. | Gratuito | 100 lugares | 
Livre. 

 
"O desvio das gentes" é o sexto 
livro de poesia de Pádua 
Fernandes. Com apresentação 
de Taís Franciscon, a obra busca 
empregar a experimentação 
formal para uma investigação 
literária do cosmopolitismo. A 
polifonia de vozes e ruídos 
irrompe nos poemas para 
instaurar divergências políticas e 
diferentes visões de mundo, em 
tempos de crise política e 
colapso ambiental: "O desastre 
governa,/ a lama financia,/ a 
bomba entrevista na tevê/ o 
candidato à catástrofe". Na 
mesma ocasião, será lançado o 
livro "Monstruário de fomes" de 
Ruy Proença. Durante o 
lançamento, os poetas Ruy 
Proença e Pádua Fernandes 
falarão sobre poesia, processos 
criativos, seus livros anteriores e 
de seus novos livros. 

 
Dia 24 de outubro, quinta das 18h 
às 21h. 
Biblioteca Pública Municipal Álvaro 
Guerra. 
Avenida Pedroso de Moraes, 1919 - 
Pinheiros. 

 

RUY AFONSO PROENÇA 
 

LANÇAMENTO DE LIVRO 
MONSTRUÁRIO DE FOMES 

 
240 min. | Gratuito | 100 lugares | 
Livre. 

 
O livro “Monstruário de Fomes” 
é o sexto título de poesia do 
autor Ruy Afonso Proença e será 
publicado pela Editora Patuá. 
Trata-se de um conjunto de 
poemas em prosa. Uma das 
linhas de força do livro é a 
questão da monstruosidade, 
abordada tanto ao nível da 
subjetividade quanto ao nível 
social. O livro traz dois textos de 
análise crítica. A orelha, 
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elaborada por Ricardo Rizzo, e 
um posfácio, preparado por 
Renan Nuernberger, ambos 
poetas e ensaístas. O 
lançamento será em conjunto com 
o livro O Desvio das Gentes, de 
Pádua Fernandes, e será 
precedido de um bate-papo 
sobre poesia, processos criativos, 
seus livros anteriores e novos. 
 
Dia 24 de outubro, quinta às 18h 
às 22h. 
Biblioteca Pública Municipal Álvaro 
Guerra. 
Avenida Pedroso de Moraes, 1919 - 
Pinheiros. 
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EXPOSIÇÕES 
 

ESTÚDIO GRÃO SERVIÇOS 
FOTOGRÁFICOS 

 
EXPOSIÇÃO: TERRA 

TERRENO TERRITÓRIO 
 
Gratuito | 50 lugares | Livre. 

 
Terra Terreno Território dá 
nome à exposição da fotógrafa 
e artista visual Dani Sandrini. 
Na exposição, Dani surpreende 
ao utilizar uma técnica do século 
XIX para registrar a vida de 
indígenas em São Paulo, tanto 
os que vivem em aldeias quanto 
em contexto urbano. 
A impressão das imagens é 
feita em papéis sensibilizados 
com pigmento extraído do fruto 
do jenipapo – o mesmo que 
muitos indígenas usam nas suas 
pinturas corporais – ou 

diretamente em folhas de 
plantas. 

 
De 05 de outubro a 13 de 
dezembro, de domingo a sábado, 
das 8h às 22h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, 94 – República. 

 

COLETIVO GARAPA 
 

EXPOSIÇÃO: SOB ATAQUE 

 
Gratuito | 1050 lugares | Livre. 

 
Sob Ataque é um projeto 
fotográfico documental que trata 
das tensões históricas que se 
acumulam e transformam a 
paisagem da região dos Campos 
Elíseos, Centro de São Paulo, ao 
longo do tempo. A exposição traz 
uma leitura transversal dessas 
tensões, desde a formação do 
bairro até a atualidade. A pesquisa 
foi instigada por uma imagem 
histórica do fotógrafo Gustuvo 
Prugner, que mostra uma casa 
localizada na rua Helvétia, 

precisamente onde hoje se 
concentra o "fluxo" da chamada 
Cracolândia, atingida então por 
uma bomba da Revolução de 1924. 

 
De 26 de outubro a 15 de março de 
2020, de terça a domingo, das 9h 
às 17h. 
Casa da Imagem. 
Rua Roberto Símonsen, 136 - Centro. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

ESTÚDIO GRÃO SERVIÇOS 
FOTOGRÁFICOS 

 
PALESTRA: TERRA 

TERRENO TERRITÓRIO 
 
Gratuito | 50 lugares | Livre. 

 
Como atividade complementar à 
exposição terra terreno 
território, haverá uma roda de 
conversa com Dani Sandrini 
sobre todo o processo de 
trabalho, desde o contato e o 
convívio com os indígenas ao 
trabalho de fotografia 
documental e a produção das 
imagens artesanais. 
 
Dia 26 de outubro, sábado das 11h 
às 13h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, 94 – República. 
 
 


