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ESPETÁCULOS 
 

A PRÓXIMA COMPANHIA 

 
GUERRA 

 
90 min. | 40 lugares | Contribuição 
voluntária | 12 anos. 

 
Livremente inspirado no texto 
Sete contra Tebas de Ésquilo, o 
espetáculo traz para a cena a 
intensa experiência vivida pela A 
Próxima Companhia em sete 
regiões centrais de São Paulo. 
Nessa conexão Tebas-São Paulo 
são exposta as disputas de poder 
que se apresentam nos territórios 
urbanos, suas contradições, 
autoritarismos e relações afetivas. 
A pergunta que atravessa a 
narrativa é: se a cidade fosse um 
corpo, qual seria esse corpo? 

 
De 08 de novembro a 09 de 
dezembro, sextas, sábados, 
domingos e segundas às 20h. 
Espaço Cultural A Próxima Companhia. 

Rua Barão de Campinas, 529, Campos 
Elíseos. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
ESPELHO 

 
70 min. | 40 lugares | Contribuição 
voluntária | 16 anos. 

 
Um indivíduo enclausurado em si 
mesmo entra em contato com sua 
consciência sem perceber. A 
tensão cresce entre as duas partes 
e os conflitos revelam que sua 
vida está entrelaçada a sistemas 
que as manipulam. O personagem 
tenta desesperadamente se 
desvencilhar de algo que ele nem 
sabe o que é. 

 
De 22 de novembro a 15 de 
dezembro, sextas, sábados e 
segundas às 20h; domingos às 18h. 
Sede Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 – Vila Aurora. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA DA TRIBO 

 
ÁGUA DOCE 

 
50 min. | 200 lugares | Gratuito | 

Livre. 

 
A peça trata da relação do 
homem com a água doce, dando 
destaque aos rios brasileiros por 
meio do mito da Iara e de outros 
seres folclóricos presentes nas 
comunidades ribeirinhas. Com 
texto, cenografia, figurinos, 
trilha sonora e criação de 
bonecos originais, o espetáculo 
traz à tona rios, córregos e 
nascentes que foram esquecidos 
pela urbanização nas grandes 
cidades. A Cia da Tribo, com sua 
linguagem cênica voltada para 
a cultura popular em diálogo 
com a contemporaneidade, 
apresenta lendas e personagens 
brasileiros como Iara, a Mãe do 

Rio; Cabeça de Cuia; Jaguarão; 
Pirarucu; Cobra Grande, entre 
outros. 

 
Dia 01 de dezembro, domingo às 

16h. 

Parque Luís Carlos Prestes. 

Rua João Della Manna, 665 – Jardim 

Rolinópolis. 

 

Dia 07 de dezembro, sábado às 

16h. 

Parque Raposo Tavares. 

Rua Telma Coelho Filho, 200 – Jardim 

Olympia. 

 

Dia 14 de dezembro, sábado às 

11h e às 16h. 

Parque Cordeiro – Martin Luther 

King. 

Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre. 

 

Dia 15 de dezembro, domingo às 

11h e às 16h. 

Parque da Aclimação. 

Rua Muniz de Sousa, 1119 – Aclimação. 

 

Dia 20 de dezembro, sexta às 11h 

e às 16h. 

Parque Ecológico Chico Mendes. 

Rua Cembira, 1201 – Vila Curuçá Velha. 

 

Dia 21 de dezembro, sábado às 

16h. 

Parque Nabuco. 

Rua Frederico de Albuquerque, 120 – 

Jabaquara. 

 

Dia 22 de dezembro, domingo às 

16h. 

Parque Santo Dias. 

Rua Arroios das Caneleiras, 650 - 

Conjunto Habitacional Instituto Adventista. 

 

FOLIAS D’ARTE 

 
CIRCULAÇÃO FOLIAS 

BRECHTIANAS & 
CONTINUIDADE DO 
GALPÃO DO FOLIAS 

 
50 min. | Gratuito | Livre. 

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

 
Dia 01 de dezembro, domingo às 

17h. 

Centro Cultural da Penha. 

Largo do Rosário, 20 – Penha. 

 

Dia 08 de dezembro, domingo às 

16h30. 

Galpão do Folias 

Rua Ana Cintra, 213 – Santa Cecília. 

 

Dia 15 de Dezembro, domingo às 

16h. 

Centro Cultural do Grajaú 

Rua Professor Oscár Barreto Filho, 252 – 

Parque América. 

 
 
 
 
 
 

COLETIVA OCUPAÇÃO 

 
QUANDO QUEBRA QUEIMA: 

CIRCULAÇÃO PARA OS 
ESTUDANTES DE SÃO 

PAULO 
 

90 min. | 70 lugares | Gratuito | 

14 anos. 

 
QUANDO QUEBRA QUEIMA, da 
ColetivA Ocupação é um 
espetáculo com direção de 
Martha Kiss Perrone com 
performers e estudantes que 
participaram do movimento 
secundarista entre 2015/2016 e 
viveram intensamente o processo 
de ocupações e manifestações. 
Fruto da primavera secundarista, 
16 corpos insurgentes deslocam 
para a cena a experiência que 
tiveram dentro das escolas 
ocupadas durante meses, 
criando uma narrativa coletiva e 
comum a partir da perspectiva 
de quem viveu o dia a dia 

dentro deste movimento que foi 
um dos grandes acontecimentos 
políticos dos últimos anos. A 
peça, que está na fronteira entre 
performance e teatro, é uma 
“dança-luta” coletiva construída 
a partir da experiência de luta 
e afeto de cada performer. 

 
Dia 13 de dezembro, sexta às 13h. 

Dia 14 de dezembro, sábado 

às18h. Dia 15, domingo às 16h. 

Fábrica de Cultura Brasilândia. 

Avenida General Penha Brasil – Vila 

Nova Cachoeirinha. 

 

TEATRO PROMÍSCUO  

 
O QUE MANTEM UM 

HOMEM VIVO? 
 

120 min. | 198 lugares | Gratuito | 

14 anos. 

 

Nova montagem de O QUE 
MANTÉM UM HOMEM VIVO?, 
com roteiro elaborado por 
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Renato Borghi e Esther Góes a 
partir de textos de Bertolt Brecht, 
com canções de Kurt Weill, Hanns 
Eisler, Paul Dessau e Jards 
Macalé. Lançada em 1973 pelo 
Teatro Vivo, a peça se tornou 
referência por sua postura crítica 
em relação ao autoritarismo e 
seus efeitos deletérios sobre o 
indivíduo e a sociedade. 
Bondade, Ciência, Justiça, Amor e 
outros valores caros à 
humanidade são dissecados com 
lucidez sob o olhar dialético e 
humor cáustico de Bertolt Brecht. 
Afinal, o que mantém um homem 
vivo? Brecht pergunta, mas 
também responde: “Um homem é 
um homem e ele é muito difícil de 
destruir”. 
 
De 21 e 22 de dezembro, sábado e 

domingo às 19. 

Teatro Cacilda Becker. 

Rua Tito, 295 – Lapa. 

 
 
 

BASÍLICO PRODUÇÕES 

CÍRCO MÍNIMO 

 
CIRCO MÍNIMO 30 ANOS – 
A ESCRITA NARRATIVA E 

CRÍTICA NO CIRCO 
CONTEMPORÂNEO; A 
ÉTICA, A ESTÉTICA E A 

MITOLOGIA DO CIRCO – 
ALLAIN DIDIER WEILL 

 
180 min. | 30 lugares | Gratuito | 

18 anos. 

 
Ensaios abertos do processo 
criativo do espetáculo "Freud- 
Einstein, Maio de 1933, de 
Allain Didier Weill". Conduzidos 
pelo diretor do espetáculo, 
Rodrigo Matheus. O texto 
“Freud-Einstein, maio de 1933” 
trata de um encontro fictício. Em 
1933, a Liga das Nações, 
procurando responder à 
ascensão do fascismo, pede 
Freud e Einstein para trocarem a 

correspondência que viria a ser 
tornada pública com o título 
"Porquê a Guerra?" Uma vez 
publicado, o texto foi banido na 
Alemanha e queimado, junto com 
centenas de outros livros durante 
a noite de uma das maiores 
ações inquisitórias posteriores à 
Idade Média. Nesse texto, 
vemos a ascensão do 
pensamento totalitário à luz de 
aspectos políticos e éticos da 
trajetória dos dois grandes 
pensadores. 
 
Dia 04 de dezembro, quarta às 

14h. 

SESC Avenida Paulista. 

Avenida Paulista, 119 - Bela Vista. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

BASÍLICO PRODUÇÕES 

 
Criação no Teatro 

Documental – Histórias 
Pessoais e Coletivas 

 
210 min. | Gratuito | 18 anos. 

 
A Oficina será conduzida pela 
diretora Cristiane Zuan Esteves e 
pelo dramaturgo Beto Matos. 
Terá como foco a 
experimentação de 
possibilidades narrativas e 
cênicas a partir de material 
documental,  autobiográfico e 
das experiências pessoais de 
cada um dos participantes.  
Desta forma, através de 
práticas  de um “teatro do real”, 
estabeleceremos relações das 
histórias de cada com os temas 
do projeto e  nossa história 
coletiva. 

 
Dias 01 e 08 de dezembro, das 10h 

às 13h. 

Fábrica de Cultura da Freguesia do 

Ó. 

Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 

215 – Freguesia do Ó. 

 

Dias 06 e 13 de dezembro, das 

15h30 às 18h30. 

Casa de Cultura de São Mateus. 

Rua Monte Mandirá, 40 – São Mateus. 

 
COLETIVA OCUPAÇÃO 

 
OFICINA: QUANDO QUEBRA 

QUEIMA: CIRCULAÇÃO 
PARA OS ESTUDANTES DE 

SÃO PAULO 
 

210 min. | 70 lugares | Gratuito | 

14 anos. 

 
QUANDO QUEBRA QUEIMA, da 
ColetivA Ocupação é um 
espetáculo com direção de 
Martha Kiss Perrone com 

performers e estudantes que 
participaram do movimento 
secundarista entre 2015/2016 e 
viveram intensamente o processo 
de ocupações e manifestações. 
Fruto da primavera secundarista, 
16 corpos insurgentes deslocam 
para a cena a experiência que 
tiveram dentro das escolas 
ocupadas durante meses, 
criando uma narrativa coletiva e 
comum a partir da perspectiva 
de quem viveu o dia a dia 
dentro deste movimento que foi 
um dos grandes acontecimentos 
políticos dos últimos anos. A 
peça, que está na fronteira entre 
performance e teatro, é uma 
“dança-luta” coletiva construída 
a partir da experiência de luta 
e afeto de cada performer. 

 
Dia 10, 11 e 12 de dezembro, das 

15h às 18h. 

Fábrica de Cultura Brasilândia. 

Avenida General Penha Brasil – Vila 

Nova Cachoeirinha. 
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OFICINA DE 
DRAMATURGIA 

 
180 min. | 30 lugares | Gratuito | 

18 anos. 

 
Oficina com Alexandre Roit 
sobre o que é e como se 
trabalha a dramaturgia, a 
construção das narrativas em 
suas diversas variantes. Aulas 
teóricas e práticas. Turma iniciou 
as atividades no mês de 
novembro e finalizará as 
atividades nessas duas datas. 
 
Dias 03 e 04 de dezembro, terça e 

quarta das 10h às 13h. 

SESC Avenida Paulista. 

Avenida Paulista, 119 - Bela Vista. 

 
OFICINA DE CRÍTICA 

 
180 min. | 30 lugares | Gratuito | 

18 anos. 

 
Conduzida por Maria Carolina 
Oliveira, Beth Néspoli e Rodrigo 
Matheus, a oficina visa a 
compreensão mínima sobre o 
universo circense esperada para 
que se possa compreender e 
analisar uma obra de arte. 
Oficina iniciou em novembro e 
está em fase de encerramento. 
 
Dias 05 e 06 de dezembro, quinta e 

sexta das 14h às 17h. 

SESC Avenida Paulista. 

Avenida Paulista, 119 - Bela Vista. 

 
 

CIRCO MÍNIMO 
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ESPETÁCULOS 
 

SOCIEDADE LÍQUIDA 

 
SER JOSÉ LEONILSON 

 
105 min. | 60 lugares | R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia) | 16 anos. 

 
O espetáculo Ser José Leonilson é 
um monólogo que mistura artes 
visuais (projeções em vídeo), 
narração de histórias (a 
transposição para o palco de 
relatos biográficos gravados 
durante o processo) e 
documentário (a vida e obra de 
Leonilson) se misturam em um 
ateliê de costura que é também 
um palco. Em cena, Laerte 
Késsimos expõe não só a sua 
biografia (em relatos íntimos 
gravados e reencenados diante 
do público), mas também seus 
quadros, bordados e criações 
audiovisuais - operando, narrando 
e expondo suas criações ao vivo. 

Trata-se, portanto, de um evento 
biográfico e multimídia que tenta 
unir elementos do próprio teatro, 
das artes plásticas e do vídeo. 
Esse trânsito sem fronteiras entre o 
relato pessoal e a criação artística 
traz para o palco questionamentos 
urgentes: como uma obra de arte 
tão pessoal pode servir a uma 
discussão pública? Como a 
exposição sem pudores de uma 
intimidade pode ser um ato 
revolucionário em meio à falência 
social? 

 
De 14 de novembro a 15 de 
dezembro, quinta a domingo às 20h, 
domingos às 18h. 
TUSP – Teatro da USP. 
Rua Maria Antônia, 294 – Consolação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 

 

SOCIEDADE LÍQUIDA 

 
EXPOSIÇÃO: COMO SE 

DESENHA UM CORAÇÃO? 
 

60 min. | 60 lugares | Gratuito | 
Livre. 

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



PRÊMIO CLEYDE YÁCONIS 
ACONTECE EM DEZEMBRO/2019 

      

                                             

da exposição, o alicerce temático 
do solo autoral inspirado na vida 
e obra do artista cearense. 

 
De 14 de novembro a 15 de 
dezembro, terça a domingo, das 10h 
às 18h. 
TUSP – Teatro da USP. 
Rua Maria Antônia, 294 – Consolação. 
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ESPETÁCULOS 
 

BALLET STAGIUM 

 
COISAS DO BRASIL  

 
60 min. |432 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 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. 

 
De 06 a 08 de dezembro, sexta e 
sábado às 21h, domingo às 19h. 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges lagoa, 650- Vila Clementino. 

MARCUS MORENO  

 
INSTANTE-JÁ 

 
40 min. | Gratuito| 12 Anos. 
 

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 
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. 

 
Dias 06 e 13 de dezembro, sextas 
às 21h. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa. 
 

Dia 16 de dezembro, quarta às 
20h. 
Cine Teatro Pandora. 
Rua Canhoba, 299- Vila Fanton. 
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IN SAIO CIA DE ARTE 

 
ATO INFINITO 

 
50 min. |100 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. Aglutinar-se é 
uma necessidade para resistir, 
existir até a exaustão. 

 
De 19 a 22 de dezembro, quinta a 
sábado às 21h, domingo às 20h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 
 
 
 
 

 

 

CIA CARNE AGONIZANTE 

 
BALADA DA VIRGEM EM 

NOME DE DEUS 
 

50 min. | 40 lugares | Entrada: dia 
01/12 1 kilo de alimento não 
perecível,demais dias R$20,00|  
Livre. 

 
A criação do grupo alimenta-se 
da força, da fragilidade física e 
espiritual e das possíveis 
contradições políticas e 
religiosas contidas na 
personalidade dessa mulher. 
Suas dores, angústias e 
perturbações, movidas por uma 
convicção irrefreável de fé, 
foram transformadas em uma 
tensão corporal permanente, 
buscando um estado físico de 
dramaticidade cênica numa 
liturgia coreográfica. Dentre os 
tantos significados e 
subjetividades que a arte 
contemporânea permite em suas 

gestações, a criação converteu o 
palco em um cárcere privado, 
lugar de privações de todo tipo, 
onde o apego à vida se esvaiu 
por completo. O mito em suas 
últimas horas de vida. Assim 
surgiu Balada da Virgem - em 
nome de Deus. 
 
De 01 a 15 de dezembro, sextas e 
sábados às 20h, domingos às 18h. 
Kasulo - Espaço de Cultura e Arte. 
Rua Sousa Lima, 300 - Barra Funda. 

 
NÃO TIVE TEMPO PARA 

TER MEDO 
 
55 min. | 80 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 
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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. 
 
Dia 02 de dezembro, segunda às 
19h. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n – Centro. 

 
EU EM TI 

 
20 min. | 80 Lugares | Gratuito|  
Livre. 
 

Concebido, dirigido e 
coreografado por Sandro 
Borelli, "Eu Em Ti" tem como fonte 
de inspiração no poema de 
mesmo nome, escrito por 
Adalgisa Nery, com quem Ismael 
Nery (um dos ícones da 

vanguarda brasileira) viveu por 
12 anos. O foco é "a abstração 
do corpo erótico e santificado, 
despojado de vida no tempo e 
no espaço, em busca da 
preservação dos elementos 
essenciais à existência, 
concebendo o ser humano de 
forma espiritual. Tudo o que é 
posto em cena é feito sem 
concessões, com a convicção de 
que a arte lida não apenas com 
a estética, mas também com a 
ética, procurando o 
entroncamento entre reflexão 
enquanto arte". A apresentação 
integra a programação do 
'DANÇA SE MOVE OCUPA' - 
encontro de caráter colaborativo 
e integrativo, concebido pelos 
artistas do Movimento a Dança 
se Move - uma organização de 
trabalhadores da dança 
paulistana que atua na 
mobilização, debate e luta por 
políticas culturais. 
 

Dia 04 de dezembro, quarta às 
19h. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n – Centro. 

 
GRUPO ZUMB BOYS 

 
MANÉ BONECO 

 
40 min. |200 Lugares| 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 
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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 04 de dezembro, quarta às 
16h. 
Escola Estadual Henrique Dumont. 
Avenida Presidente Altino,1131 –Jaguaré.  
 
 
 
 

BETH BASTOS E  
NÚCLEO DE PESQUISA 

 
FILME: O QUE TE MOVE O 

QUE VEMOS QUANDO 
OLHAMOS DANÇA 

 
120 min. |200 Lugares| Gratuito | 
Livre. 
 

Segunda exibição do filme, "O 
que te move o que vemos 
quando olhamos dança”, de Beth 
Bastos, com direção de Antonio 
Miano e Kiko Ferrite, seguida de 
uma fala com a bailarina Júlia 
Abs, sobre o trabalho de Lisa 
Nelson, e na sequência acontece 
a Performance-Observatório 
com o Núcleo Pausa e 
Convidados.  

 
Dia 14 de dezembro, domingo às 
15h. 
Museu de Arte Contemporânea. 
Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301- 
Vila Mariana. 
 

PERFORMANCE-
OBSERVATÓRIO 

 
60 min. |200 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. 

 
Dia 14 de dezembro, domingo às 
17h. 
Museu de Arte Contemporânea. 



FOMENTO À DANÇA 
ACONTECE EM DEZEMBRO /2019 

  

                                       

Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301- 
Vila Mariana. 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

 
NUCLEO MIRADA 

 
LAMPEJO 

 
80 min. |40 Lugares| Gratuito| 
Livre. 

 
Ação final do Projeto entre um 
corpo e outro o vento passa, que 
trata do compartilhamento do 
processo criativo atual, em queda-
livre. 

 
Dias 14 e 15 de dezembro, sábado 
e domingo às 17h. 
Estúdio Oito Nova Dança. 
Rua Grajaú, 534 - Sumaré. 



FOMENTO À MÚSICA 
ACONTECE EM DEZEMBRO/2019 

     
 

                                              

SHOWS 

 
TRAMPOLIM ESTÚDIO 

 
CAMINHANDO – DANIEL 

ARRUDA 
 

90 min. | 198 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
O resgate dos elementos 
tradicionais do samba como 
forma de preservação e 
construção de uma identidade 
nacional está na raiz do 
trabalho de Daniel Arruda, que 
lança seu primeiro disco, 
Caminhando. Daniel será 
acompanhado por 7 músicos, 
trazendo ao palco a seguinte 
formação: violão, cavaco, flauta, 
trompete ou gaita e percussões). 
Além de cantar suas composições 
próprias ou parcerias, Daniel 

Arruda também toca percussão 
no show. 

 
Dia 20 de dezembro, domingo às 
19h. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 - Lapa. 



ESPAÇOS INDEPENDENTES 
ACONTECE EM DEZEMBRO /2019 

    

                                                 

ARENA CIRCUS 

 
ESPETÁCULO DOS ALUNOS: 

BRASILIDADES 
 
120 min.| 150 lugares | Ingresso R$ 
10,00 | Livre. 
 

Brasilidades é um espetáculo 
composto por circo, dança e 
teatro trabalhados nas diversas 
culturas regionais do Brasil. Um 
espetáculo construído por 60 
alunos durante um ciclo de 10 
meses. Brasilidades é um 
espetáculo que envolve o valor 
dos imigrantes, o respeito aos 
costumes, a importância da 
parceria e a superação dos 
medos. 
 
Dia 15 de dezembro, domingo às 
16h e às 19h30. 
Arena Circus. 
Rua Antonio Cavazzan,1185- Parque 
Peruche. 
 
 

ENCENA CIA DE TEATRO 

 
CONSCIÊNCIA 

 
50 min. | 80 lugares | Gratuito | 
livre. 

 
Cenas do cotidiano de autores 
diversos são apresentadas na 
mostra de processo dos 
aprendizes da oficina de teatro. 

 
Dia 07 de dezembro, sábado às 
20h30. 
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 130 - 
Jardim Jussara.  



FOMENTO AO LIVRO 
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ATIVIDADES 
 

ARTHUR LUNGOV 

 
CORPOS 

 
120 min. | Gratuito | 60 lugares | 
Livre. 

 
“Corpos” reúne a produção 
poética recente de Arthur 
Lungov. São 49 poemas que se 
propõem a investigar as 
relações entre corpo e palavra. 
O livro foi contemplado pela 2ª 
edição do Edital de Publicação 
de Livros da Cidade de São 
Paulo. O lançamento acontece 
no terraço da Biblioteca Mário 
de Andrade, a partir das 19h. 
Após uma fala sobre o projeto, 
o autor irá autografar o livro. 
Divididos em duas seções, 
“Lesões” e “Gestos”, os poemas 
expõem o corpo humano em suas 
potencialidades, por meio de 
uma poética que recorre ao 

fragmento, ao alusivo e a uma 
dureza semântica que remete 
aos ossos, à carne e à fisiologia, 
isto é, à essência material do 
humano.  
Arthur Lungov, autor de “Luzes 
fortes, delírios urbanos” (Patuá, 
2016) e de “Anticanções” 
(Sebastião Grifo, 2019), é 
poeta e editor da revista 
"Lavoura", com Lucas Verzola e 
André Balbo. “Corpos” é 
ilustrado pela artista Mariana 
Reyna, que produziu ilustrações 
em tinta a óleo e óleo de linhaça 
especialmente para o livro. O 
projeto gráfico é de Sílvia 
Nastari, editora de arte da 
Quelônio. 

 
Dia 05 de dezembro, quinta das 

19h às 21h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, 94 - República. 

 
 
 
 

FABIO WEINTRAUB 

 
QUADRO DE FORÇA 

 
150 min. | Gratuito | 118 lugares | 
14 anos. 

 
O poeta Fabio Weintraub lança 
seu sexto livro de poemas, 
"Quadro de força", pela editora 
Patuá. O lançamento será 
precedido de um bate-papo 
com o autor, que falará do 
processo de composição da 
obra. 

 
Dia 09 de dezembro, segunda das 
19h às 21h30. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, 94 - República. 



 

                          

                                                  

FOMENTO À HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS 

ACONTECE EM DEZEMBRO/2019 
 

 

ATIVIDADES 
 

WAGNER WILLIAN 

 
SILVESTRE 

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

 
Lançamento da HQ Silvestre com 
bate-papo sobre o processo 
criativo. 

 
Dia 02 de dezembro, segunda às 
14h. 
Biblioteca Viriato Corrêa. 
Rua Sena Madureira, 298 - Vila Mariana. 

 
Dia 03 de dezembro, terça às 15h. 
Biblioteca Monteiro Lobato. 
Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque. 

 
 
 
 
 
 

DANIEL ESTEVES  
MACEDO PEREIRA 

 
SOBRE O TEMPO EM QUE 

ESTIVE MORTA 

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

 
Bate-papo sobre o processo de 
produção e lançamento dos 
projetos: Sobre o tempo em que 
estive morta (Daniel Esteves), 
Silvestre (Wagner William), 
Salseirada (Al Stefano). 

 
Dia 03 de dezembro, terça das 15h 
às 17h. 
Biblioteca Monteiro Lobato. 
Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque. 

 
 
 
 
 
 
 

NATÁLIA VULPES 

 
A CASA DA LUA CHEIA 

 
120 min. | Gratuito | 100 lugares | 
Livre. 

 
Lançamento da HQ A Casa da 
Lua Cheia. Cris e sua mãe estão 
prestes a se mudar de casa. No 
meio da mudança, Beni, seu 
coelho de pelúcia acaba se 
perdendo. Em busca de seu 
melhor amigo, a menina se 
depara com uma estranha casa 
e seus habitantes encantados. 
 A casa da lua cheia é uma 
delicada história sobre os 
desafios de crescer e superar 
seus traumas e medos 
paralisantes. Na atividade será 
realizada uma palestra sobre o 
processo criativo da HQ a partir 
das 15h30. 

 
Dia 06 de dezembro, sexta às 15h. 
Biblioteca Monteiro Lobato. 
Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque. 


